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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
Portarias 1123 1124 1125 1129 1130 1136 1143 1144
PORTARIA N.º 1.123/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 21.11.2018, o Dr. WELTON JOSÉ DA SILVA FAVACHO, Juiz da 2ª Vara da
Comarca de Beberibe, para responder pela 84ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município, durante férias do Dr. Magno
Rocha Thé Mota. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 28 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1.124/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12, § 3º da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, no período de 10.12.2018 a 14.12.2018, o Dr. HORTÊNSIO AUGUSTO PIRES NOGUEIRA,
Juiz da 113ª Zona Eleitoral – Fortaleza, para responder pela 112ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município, durante férias
da Dra. Jacinta Inamar Franco Mota Queiroz. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 28 de novembro
de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1.125/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 20.11.2018, o Dr. ROBERTO NOGUEIRA FEIJÓ, Juiz de Direito do Juizado Auxiliar
da 10ª Zona Judiciária, para responder pela 67ª Zona Eleitoral, sediada em Aracoiaba, durante férias da Dra. Cynthia Pereira
Patri Feitosa. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 28 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
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PORTARIA N.º 1.129/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 26.11.2018, o Dr. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO, Juiz da 2ª
Vara da Comarca de Acopiara, para responder pela 60ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município, durante férias da Dra.
Karla Cristina de Oliveira. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 29 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1.130/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso XII, 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, o Dr. DJALMA SOBREIRA DANTAS JÚNIOR, Juiz de Direito do 2º
Juizado Auxiliar da 1ª Zona Judiciária, para responder pela 53ª Zona Eleitoral, sediada em Nova Olinda, durante férias do Dr.
Herick Bezerra Tavares. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 29 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1.136/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 29.11.2018, o Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, Juiz Substituto da
2ª Vara da Comarca de Boa Viagem, para responder pela 63ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município, durante férias do
Dr. Carlos Henrique Neves Gondim. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 29 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1.143/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 12.11.2018, o Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz de Direito do 5º
Juizado Auxiliar da 5ª Zona Judiciária, para responder pela 7ª Zona Eleitoral, sediada em Cascavel, durante férias da Dra.
Leopoldina de Andrade Fernandes. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 3 de dezembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1.144/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 1.11.2018, o Dr. DJALMA SOBREIRA DANTAS JÚNIOR, Juiz de Direito do 2º
Juizado Auxiliar da 1ª Zona Judiciária, para responder pela 38ª Zona Eleitoral, sediada em Campos Sales, durante as férias da
Dra. Samara Costa Maia. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 3 de dezembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA Nº 1161/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17,
inciso XXXV do Regimento Interno deste Tribunal, com base na Lei nº 8.112/90 e Portaria TRE/CE nº 323, de 4/6/2003
RESOLVE:
I - Exonerar ANTÔNIO SALES RIOS NETO, Analista Judiciário do Quadro Permanente deste Regional, do cargo
comissionado de Assessor I, nível CJ-1, da Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão;
II - Exonerar JOSÉ HUMBERTO MOTA CAVALCANTI, Analista Judiciário do Quadro Permanente deste Regional, do cargo
comissionado de Coordenador da Escola Judiciária Eleitoral, nível CJ-2;
III - Dispensar JOSÉ ROMAICO DE CARVALHO, Técnico Judiciário do Quadro Permanente deste Regional, da função
comissionada de Chefe de Cartório, nível FC-6, da 118ª Zona Eleitoral, e nomeá-lo para ocupar o cargo comissionado de
Assessor I, nível CJ-1, da Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão;
IV - Dispensar ANA KATARINA FONTELES SOARES VIANA, Técnica Judiciária do Quadro Permanente deste Regional, da
função comissionada de Chefe da Seção de Apoio às Sessões, nível FC-6, da Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência;
V - Dispensar MÁRCIA TERESA SUSSUARANA WEINRICH TEIXEIRA ALVES, Analista Judiciária do Quadro Permanente
deste Regional, da função comissionada de Assistente III, nível FC-3, da Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência, e
designá-la para ocupar a função comissionada de Chefe da Seção de Apoio às Sessões, nível FC-6, da Coordenadoria de
Sessões e Jurisprudência;
VI - Designar LILIA PEREIRA DA PONTE DE ARAGÃO RODRIGUES, Técnica Judiciária do Quadro Permanente deste
Regional, para ocupar a função comissionada de Assistente III, nível FC-3, da Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Fortaleza, 5 de dezembro de 2018
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
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LOTAÇÃO FUNCIONAL - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE FORTALEZA
PORTARIA N.º 1.135/2018 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no Processo
Administrativo Digital n.º 21.976/2018, RESOLVE lotar na Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza – CEATE, com
exercício nos Postos de Atendimento abaixo indicados, os servidores a seguir relacionados, anteriormente lotados nas
respectivas unidades administrativas.
SERVIDOR(A)
Ana Thaís Ribeiro Cavalcante
Pedro Henrique Serra Azul
Ricardo Gomes de Carvalho
Romara Holanda Lima
Elane Rodrigues Rossas

LOTAÇÃO ANTERIOR
95ª ZE
80ª ZE
2ª ZE
112ª ZE
113ª ZE

POSTO DE ATENDIMENTO
Shopping Parangaba

Shopping Rio Mar Kennedy

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 29 de novembro de 2018.
Desª. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
PRESIDENTE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Portarias
PORTARIA N.º 1141/2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 26, inciso VI, do Regulamento da Secretaria deste Regional, RESOLVE designar o servidor VANDO MATIAS
GADELHA como gestor e o servidor JACQUES CARTIER MARTINS RAMALHO, substituto, da Ata de Registro de Preços n.º
18/2018-01, celebrada com a empresa: LIBRAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, cujo objeto é o registro de
preços para a eventual aquisição de poltronas giratórias, com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de
seu extrato no Diário Oficial da União. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 03 de dezembro de 2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
RECURSO ELEITORAL Nº 49-88.2018.6.06.0081
ORIGEM: TIANGUÁ-CE (81ª ZONA ELEITORAL - TIANGUÁ)
RELATOR(A): INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RECORRENTE(S): LUIZ MENEZES DE LIMA, AROLDO CARDOSO PORTELA, 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, LEANDRO LIMA VALÊNCIA - OAB: 23.392/CE, JARIO MARIO
ALVES PENHA JÚNIOR - OAB: 33.669/CE
ADVOGADOS(S): EDUARDO VASCONCELOS BARROS - OAB: 34.864/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR (PTB/PC DO B/PP/PR/SD/PDT/DEM/PPL/PT/AVANTE
ADVOGADA(S): FRANCISCA ARNÁLIA CUNHA DE FREITAS TERCEIRO - OAB: 37313/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ADESIVAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULO. IMPACTO VISUAL. EFEITO OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO
PRÉVIO DOS REPRESENTADOS. PECULIARIDADES DO CASO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença do Juízo da 81ª Zona Eleitoral que julgou procedente representação por
propaganda eleitoral irregular com impacto visual de outdoor, condenando os ora Recorrentes ao pagamento de multa
individual, em seu patamar mínimo, no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), com fundamento no art. 38, §§ 3º e 4º, art. 39, §8º,
da Lei nº 9.504/97 e art. 20, caput e §1º, da Resolução TSE nº 23.457/2015.
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2. A presente representação eleitoral fundamentou-se na suposta realização de propaganda eleitoral irregular com impacto
visual de outdoor, consistente na afixação de diversos adesivos de campanha dos Recorrentes em veículo automotor
particular.
3. As imagens fotográficas presentes nos autos são suficientes para demonstrar que o conjunto propagandístico, formado pela
plotagem e adesivos na pintura do veículo, ultrapassa o limite de 4m² (quatro metros quadrados), gerando efeito visual único
semelhante a outdoor.
4. As circunstâncias e peculiaridades do caso revelam que os Recorrentes tiveram conhecimento prévio acerca da propaganda
irregular, face a existência de imagens que comprovam a utilização do veículo em evento político de campanha e divulgação
de fotos em rede social, além da ausência de questionamento ou negativa de tais fatos por parte dos Recorrentes, aliado ao
fato da propaganda móvel ter sido veiculada em um município relativamente pequeno do Estado do Ceará.
5. Cumpre ainda ressaltar que no caso em exame a eventual regularização da propaganda eleitoral não elide a aplicação da
multa estabelecida no §8º do art. 39 da Lei nº 9.504/97, nos termos da Súmula TSE nº 48.
6. Por todo o exposto, forçoso concluir que o veículo em alusão foi cuidadosamente adaptado para causar impacto visual
mediante divulgação de conjunto propagandístico irregular em proveito dos Recorrentes, restando ainda evidenciado o prévio
conhecimento e responsabilidade destes em relação a propaganda veiculada.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.
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: 04/12/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 94-92.2018.6.06.0081
ORIGEM: TIANGUÁ-CE (81ª ZONA ELEITORAL - TIANGUÁ)
RELATOR(A): INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RECORRENTE(S): LUIZ MENEZES DE LIMA, AROLDO CARDOSO PORTELA, 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, LEANDRO LIMA VALÊNCIA - OAB: 23.392/CE, JARIO MARIO
ALVES PENHA JÚNIOR - OAB: 33.669/CE
ADVOGADOS(S): EDUARDO VASCONCELOS BARROS - OAB: 34.864/CE
ADVOGADO(S): GERALDO DE HOLANDA GONÇALVES FILHO - OAB: 17824/CE, JOANA ALENCAR FERREIRA DE
CARVALHO - OAB: 32043/CE
ADVOGADA(S): ANA TALITA FERREIRA - OAB: 35.416/CE
ADVOGADOS(S): RAQUEL KLEIN ACIOLI GUERRA - OAB: 28925/CE, ANGELA CASTELO VIEIRA - OAB: 28.559/CE,
RAYANA SILVEIRA VASCONCELOS DIAS - OAB: 37103/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR (PTB/PC DO B/PP/PR/SD/PDT/DEM/PPL/PT/AVANTE
ADVOGADA(S): FRANCISCA ARNÁLIA CUNHA DE FREITAS TERCEIRO - OAB: 37313/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
BEM DE USO COMUM. PROPAGANDA MEDIANTE PINTURAS EM VIA PÚBLICA. INFRAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, E §1º,
DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS REPRESENTADOS. RESPONSABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIZAÇÃO. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, tratam os autos de recurso eleitoral interposto em face de sentença do Juízo da 81ª Zona Eleitoral que julgou
parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum, proposta por ocasião das
eleições suplementares no município de Tianguá, condenando os ora Recorrentes ao pagamento de multa, em seu patamar
mínimo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A presente representação eleitoral fundamentou-se na realização de propaganda eleitoral irregular consistente na realização
de pinturas em via pública do número dos candidatos ora Recorrentes com as cores adotadas na sua campanha.
3. Os Representados, embora devidamente intimados para apresentar defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
quedaram-se inertes, não apresentando defesa, tampouco elementos capazes de demonstrar que a propaganda indevida fora
retirada no prazo legal.
4. Não bastasse a ausência de comprovação de regularização da propaganda pelos candidatos Representados, o que, por si
só, já ratifica o prévio conhecimento destes e avoca a aplicação da multa, observa-se que o folder, acostado aos autos, não
contestado pelos Representados, exibe imagens fotográficas e cronograma de várias atividades de campanha em prol dos
candidatos ora Recorrentes, dentre as atividades relacionadas consta ¿pintura das ruas¿ com indicação de data e horário
programados para o dia 29 de maio, evidenciando, assim, tratar-se de evento da campanha de conhecimento dos Recorrentes.
5. Por fim, a penalidade imposta atendeu aos postulados da proporcionalidade, necessidade e adequação, visto ser aplicada
no piso legal e consonante com a gravidade do ato.
6. Sentença mantida
7. Recurso conhecido e desprovido.
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: 04/12/2018
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Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602975-42.2018.6.06.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0602975-42.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
IMPETRANTE: FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUIS RICARDO DE QUEIROZ FERREIRA - CE29743
IMPETRADO: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata os autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS, em
face de decisão do JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0602960-73.2018.6.06.0000,
INDEFERIU a petição inicial da ação mandamental, a qual visava suspender os efeitos da sentença nos autos da
Representação Eleitoral nº 0602837-75.2018.6.06.0000, que condenou a Coligação Majoritária A FORÇA DO POVO, da qual o
Impetrante écandidato a Suplente de Senador, na perda de 4’58 (quatro minutos e cinquenta e oito segundos) do tempo
relativo ao candidato beneficiário da propaganda, cargo majoritário de Senador.
Em decisão monocrática (id. 150637), fora deferido o pedido liminar requestado pelo impetrante, para o fim de suspender a
decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0602960-73.2018.6.06.0000, e, por consequência, suspender os efeitos da
sentença nos autos da Representação Eleitoral nº 0602837-75.2018.6.06.0000.
A emissora de televisão foi devidamente notificada (id. 150697) para cumprimento da decisão.
Certidão (id. 965577), informando que não foi encontrada qualquer manifestação da AGU em resposta ao ofício (id. 965427).
A pretensão judicial visava suspender os efeitos da sentença nos autos da Representação Eleitoral nº 060283775.2018.6.06.0000, que condenou a Coligação Majoritária A FORÇA DO POVO na perda de 4’58 (quatro minutos e cinquenta
e oito segundos) do tempo relativo ao candidato beneficiário da propaganda, cargo majoritário de Senador.
O fato éque na situação dos autos houve a perda do objeto em relação a fato superveniente, qual seja, a realização do pleito
eleitoral, aos 07 e 28 de outubro do corrente ano.
Informo, ademais, que nos autos da Petição nº 0602989-26,2018.6.06.0000, cujo objeto seria a suspensão da medida liminar
concedida no presente writ, a própria Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte requestou a extinção do feito sem
julgamento do mérito.
Desta feita, determino que a Secretaria Judiciária encaminhe os autos para a douta Procuradoria Regional Eleitoral desta
egrégia Corte, para manifestação.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 04 dezembro de 2018.
KAMILE MOREIRA CASTRO
Juíza Relatora
Processo 0602700-93.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602700-93.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: GABRIEL IGOR PAIVA SANTANA - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado: NAIRO SABOIA CAVALCANTE - CE033646
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato GABRIEL IGOR PAIVA SANTANA, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico.
Fortaleza, 4 de dezembro de 2018.
RAFAEL BARBOSA ARY
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602195-05.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602195-05.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: CAMILA BOTELHO DE CASTRO FREITAS - DEPUTADO FEDERAL
Advogado: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Relatora do processo de Prestação de Contas em epígrafe e, em cumprimento ao
art. 52, §§6° e 7º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, NOTIFICO o(a) candidato(a) CAMILA BOTELHO DE CASTRO FREITAS
- DEPUTADO FEDERAL para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as contas finais relativas àcampanha eleitoral nas Eleições
de 2018, sob pena de serem julgadas não prestadas, acarretando-lhe o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura a qual tenha concorrido, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, nos termos do art. 83, I, da supracitada norma legal.
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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NOTIFICO, também, tendo em vista a obrigatoriedade de constituição de advogado nos autos em apreço, para que seja
regularizada a representação processual com a apresentação de procuração ad judicia em nome do causídico constante na
prestação de contas parcial.
Fortaleza, 04 de dezembro de 2018.
RAFAEL BARBOSA ARY
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602715-62.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602715-62.2018.6.06.0000
Relatora: KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CABRAL - DEPUTADO FEDERAL
Advogado: PAULO EDNARDO DA SILVA ABREU
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Relatora do processo de Prestação de Contas em epígrafe e, em cumprimento ao
art. 52, §§6° e 7º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, NOTIFICO o(a) candidato(a) FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
CABRAL - DEPUTADO FEDERAL para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as contas finais relativas àcampanha eleitoral nas
Eleições de 2018, sob pena de serem julgadas não prestadas, acarretando-lhe o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura a qual tenha concorrido, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, nos termos do art. 83, I, da supracitada norma legal.
NOTIFICO, também, tendo em vista a obrigatoriedade de constituição de advogado nos autos em apreço, para que seja
regularizada a representação processual com a apresentação de procuração ad judicia em nome do causídico constante na
prestação de contas parcial.
Fortaleza, 03 de dezembro de 2018.
RAFAEL BARBOSA ARY
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602876-72.2018.6.06.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602876-72.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DANIELA LIMA DA ROCHA
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE
- CE15877, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535, FABIO NEVES
MOREIRA - CE25439
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REGINAURO SOUSA NASCIMENTO
Advogados do(a) REPRESENTADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, DANIELLE DE
MARCO - SP311005, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILA DE
ARAUJO GUIMARAES - SP333346 Advogados do(a) REPRESENTADO: LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO CE2665, FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275
DESPACHO
De ordem, intime-se o recorrido para que apresente contrarrazões quanto ao Recurso Eleitoral de ID 256927, no prazo de 1
(um) dia, conforme art. 20 da Resolução TSE nº 23.547/2017 c/c art. 96, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/1997.
Fortaleza, 5 de dezembro de 2018.
LEUSANDRA DIÓGENES VIANA
Servidor Responsável
Processo 0602608-18.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602608-18.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCA MARTIRDA SILVA - CE9888
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo relatório preliminar de diligências (ID nº 970827).
Fortaleza, 4 de dezembro de 2018
FELIPE AIRES COSTA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
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Processo 0602572-73.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602572-73.2018.6.06.0000
Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
REQUERENTE: ESMERINO OLIVEIRA ARRUDA COELHO JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: JAKELINE FREITAS FELINTO - CE31561
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 5 de dezembro de 2018
EVANILDE GOMES DE ALBUQUERQUE HENRIKSSON
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602987-56.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602987-56.2018.6.06.0000
Relator: DEMÉTRIO SAKER NETO
Recorrente: EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA
Advogado(s) NATHAN RECAMONDE LUCENA e outros
Recorrido: WAGNER SOUSA GOMES
Advogado(s): THIAGO LUCAS DAVID DE CARVALHO SOARES PEREIRA (ADVOGADO)
Recorrido: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Advogado(s): CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES e outros
INTIMAÇÃO
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Relator (a) do processo em epígrafe e nos termos do art. 20, caput, da
Resolução TSE n° 23.547/2017, INTIMO o Sr. WAGNER SOUSA GOMES e o FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL
LTDA , por meio de seus advogados legalmente constituídos , para, no prazo de 1 (um) dia, apresentar contrarrazões ao
Recurso interposto nos autos da Representação acima referida.
Fortaleza, 4 de dezembro de 2018
MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602815-17.2018.6.06.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602815-17.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DANIELA LIMA DA ROCHA
REPRESENTANTE: EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE
- CE15877, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177
REPRESENTADO: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRAO
Advogados do(a) REPRESENTADO: LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665, FRANCISCO MAIA PINTO
FILHO - CE016275
DESPACHO
De ordem, intime-se o recorrido para que apresente contrarrazões quanto ao Embargos de Declaração de ID 257527, no prazo
de 1 (um) dia, conforme art. 20 da Resolução TSE nº 23.547/2017 c/c art. 96, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/1997.
Fortaleza, 5 de dezembro de 2018.
LEUSANDRA DIÓGENES VIANA
Servidor Responsável
Processo 0602839-45.2018.6.06.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602839-45.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DANIELA LIMA DA ROCHA
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR", GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA,
MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, AFONSO ASSIS RIBEIRO DF15010, GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641, RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200,
FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665, CLARA RACHEL
FEITOSA PETROLA - CE015946 Advogados do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO
- DF15641, GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665,
RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200, AFONSO ASSIS RIBEIRO - DF15010, CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA CE015946, EUGESIO PEREIRA MACIEL - DF53326, FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275 Advogados do(a)
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REPRESENTANTE: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641, GUSTAVO GUILHERME BEZERRA
KANFFER - DF20839, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665, RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200,
AFONSO ASSIS RIBEIRO - DF15010, CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE015946, EUGESIO PEREIRA MACIEL DF53326, FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275
REPRESENTADO: HÉLIO GÓIS FERREIRA NETO, NINON ELIZABETH TAUCHMANN, CORTES NETWORK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EPP
DESPACHO
De ordem, intimem-se os recorridos para que apresentem contrarrazões quanto ao Recurso Eleitoral de ID 201877 e aos
Embargos de Declaração de ID 201677, no prazo de 1 (um) dia, conforme art. 20 da Resolução TSE nº 23.547/2017 c/c art. 96,
§§4º e 8º, da Lei nº 9.504/1997.
Fortaleza, 5 de dezembro de 2018.
LEUSANDRA DIÓGENES VIANA
Servidor Responsável
Editais
Processo 0602552-82.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602552-82.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO GUILHERME CAVALCANTE - DEPUTADO FEDERAL
Advogado: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 4 de dezembro de 2018.
RAFAEL BARBOSA ARY
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0601961-23.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0601961-23.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 - CARLOS AURELIO OLIVEIRA GONCALVES - DEPUTADO ESTADUAL GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS ACCIOLY BARROSO - CE35905
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 4 de dezembro de 2018
DARLENE CLAUDIO MAIA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602529-39.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602529-39.2018.6.06.0000
Relator: KAMILE MOREIRA CASTRO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS ALBERTO SOARES DA CRUZ DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO SOARES DA CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
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bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 4 de dezembro de 2018
CELMA MARIA CARNEIRO GALENO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603107-02.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0603107-02.2018.6.06.0000
Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE WILSON GOMES DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOSE WILSON GOMES
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600 Advogado do(a)
REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral,
nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.° 23.553/2017, faz saber que foram apresentadas as contas finais do candidato
José Wilson Gomes, e que qualquer partido político, coligação partidária e candidato, bem como o Ministério Público Eleitoral
ou algum outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, diretamente
nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 4 de dezembro de 2018.
LIANA MAIRA FARIAS PAZ
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603043-89.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0603043-89.2018.6.06.0000
Relator: KAMILE MOREIRA CASTRO
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - BERNADETH MARTINS CARVALHO - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAIMUNDO MARTINS PEREIRA - CE014675
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 4 de dezembro de 2018
DARLENE CLAUDIO MAIA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602551-97.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602551-97.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ALDEMIR GARCIA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ALDEMIR GARCIA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 4 de dezembro de 2018
MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA - Seção de Processamento - COPRO - SJU
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Processo 0602363-07.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602363-07.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RODRIGO RIGE DA SILVA BARROS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: RODRIGO RIGE DA SILVA BARROS
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - CE016561
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 5 de dezembro de 2018
RAIMUNDO LUCIO GONZAGA WANDERLEY
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602555-37.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602555-37.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PEDRO MANOEL PERES PINTO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: PEDRO MANOEL PERES PINTO
Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 5 de dezembro de 2018
RAIMUNDO LUCIO GONZAGA WANDERLEY
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603108-84.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0603108-84.2018.6.06.0000
Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE ELILIANO DA SILVA SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOSE ELILIANO DA SILVA SOUSA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600 Advogado do(a)
REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 5 de dezembro de 2018
RAIMUNDO LUCIO GONZAGA WANDERLEY
Seção de Processamento
COPRO - SJU
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 721/2018
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
2610/2018/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora MÔNICA KALINE BARBOSA DE OLIVEIRA NOBRE, titular da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Mombaça, para funcionar como Promotora Eleitoral da 046ª Zona (Mombaça), no
período de 04/12/2018 a 20/12/2018, em face da licença para tratamento de saúde da Promotora RUTE FONTENELE
ARRAES. Fortaleza/CE, 04 de dezembro de 2018.
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS
006ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO
Autos nº 96-30.2017.6.06.0006
Protocolo: 28.498/2017
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: João Aurélio Duarte dos Santos– PC do B, Quixadá/CE
Advogado(s): Gladson Alves do Nascimento, OAB-CE nº 10.413
De ordem da MMª. Juíza Eleitoral da 6ª Zona, Dra. Ana Cláudia Gomes de Melo, Ficam INTIMADAS A PARTE E SEU
ADVOGADO do despacho de fl. 25, dos autos em epígrafe, que segue: “Vistos.
Nos termos do art. 51, § 2º, da RES/TSE nº 23.376/2012, a presente prestação de contas não será objeto de novo julgamento,
sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral.
Dessa forma, proceda o Cartório Eleitoral à regularização cadastral do ex-candidato no Sistema ELO, através da inserção do
ASE 272 – motivo/forma 2 (Apresentação de contas – extemporânea); bem como expeça-se a certidão nos termos requeridos.
Seja dada ciência ao Ministério Público da apresentação da presente prestação de contas. Após, arquive-se.
Expedientes necessários.
Quixadá/CE, 28 de fevereiro de 2018.
ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO
Juíza Eleitoral - 6ªZE
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe de Cartório da 6ª Zona

008ª Zona Eleitoral
Decisões
NATUREZA: NOTÍCIA CRIME  ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 44-91.2018.6.06.0008
PROTOCOLO: 27.894/2018
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DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
INTERESSADOS: ANTÔNIO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS; ALEXANDRE ARAÚJO LEITE; FRANCISCO MARQUES DE
OLIVEIRA NETO; GILMARQUES LACERDA DE SOUZA; RICELLI GOMES SIMÕES; JANCELIAS MARQUES DE
OLIVEIRA; ANTÔNIO RODRIGUES DE LIMA.
ADVOGADOS: GEÓRGIA MOURA DE SOUZA – OAB/CE 39.458; HENRIQUE ROCHA TRIGUEIRO – OAB/CE 9.407
O Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente medida liminar de busca e apreensão de objetos vinculados a prática de ilícitos
notadamente corrupção eleitoral e/ou abuso de poder econômico.
Fundamenta seu pleito em Relatório Circunstanciado da Autoridade Policial Federal, em denúncia firmada por advogado e
fotos que se reportam a possível prática de ilícitos pautadas em guarda e distribuição de valores em dinheiro (R$ 100.000,00) e
materiais de campanha (adesivos, santinhos, bandeiras) dos candidatos José Airton e Patrícia Aguiar, com a finalidade de
cooptar eleitores na reta final do pleito eleitoral.
Juntou Relatório Circunstanciado de observação e constatação, bem como fotos e denúncia subscrita por advogado narrando
as ilicitudes.
Deferida a busca e apreensão, fls. 29/31, nos seguintes termos: “DETERMINO a busca e apreensão, de documentos, papéis,
agendas, relatórios, materiais de propaganda eleitoral, CPU’s de computadores, notas fiscais, eventuais montantes de dinheiro
em espécie, mediante laudo de apreensão, especificando o dia, horário e circunstâncias da diligência, nos endereços abaixos”.
Pedido de acesso aos dados constantes em pen drives, smartphones e celulares apreendidos, fls. 33/37.
Autorização judicial para acesso aos dados constantes nos pen drives, smartphones e celulares apreendidos, fls. 38/42.
Manifestação Ministerial descrevendo os bens apreendidos, fls. 43/45. Auto Circunstanciado, fls. 46/79.
Pedido de restituição dos celulares apreendidos por não serem objeto do mandado de busca e apreensão, fls. 81/85.
Ratificação de pedido de restituição de bens, fls. 90/94.
Manifestação Ministerial pelo indeferimento da medida, fls. 95/97.
Deferida a restituição dos bens, fls. 99/101.
Pedido Ministerial de reconsideração, fls. 115/117.
Indeferido o pedido de reconsideração, fls. 118/119.
Comunicado da Autoridade Policial informando a devolução dos aparelhos, fls. 133/135.
Manifestação ministerial pelo arquivamento do feito, fls. 140
É, em suma, o relatório. Decido.
A ação em tela exauriu seu objeto, na medida em que cumpriu seu desiderato.
Observe-se que o objeto do processo era busca e apreensão dos bens elencados na inicial, cuja pretensão foi deferida por
este Juízo e devidamente executada.
Logo, deixa de existir substrato lógico ao prosseguimento do feito.
DIANTE DO EXPOSTO, acolho o parecer Ministerial e determino o imediato arquivamento.
Sem custa ou honorários.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Considerando que os celulares já foram devidamente devolvidos, arquive-se.
Aracati-CE, 05 de dezembro de 2018.
Jamyerson Câmara Bezerra
Juiz Eleitoral

017ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO
Processo n.º 8-22.2018.6.06.0017 (Protocolo n.º 9.578/2018)
Natureza: Prestação de contas
Assunto: Prestação de contas de exercício financeiro 2017
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Itapipoca/CE
Presidente: João Ribeiro Barroso
Tesoureiros: Paulo Henrique Rosa Barroso e André Lima Oliveira
Advogada: Dra. Maria de Lourdes Pinto Martins (OAB/CE nº 11.663)
DESPACHO
1. R. H.
2. Acolho a manifestação ministerial de fls. 57/58, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentem os documentos faltantes especificados nos pareceres de exame técnico de fls. 48 e 56/56v,
conforme art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Itapipoca/Ce, 03 de dezembro de 2018.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz Eleitoral
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025ª Zona Eleitoral
Despachos
Encaminha para ZE competente
Proc. nº: 0069-53.2018.6.06.0025 (Classe 112)
Protocolo nº 34.610/2018.
Noticiante: Ministério Público Eleitoral
Noticiando: Diego da Silva Tavares
DESPACHO
Vistos etc.
A manifestação ministerial pugnou pelo encaminhamento da documentação para o Juízo Eleitoral da 118ª Zona do Ceará, no
Município de Fortaleza.
Verifico que o eleitor Diego da Silva Tavares tem domicílio eleitoral em Fortaleza (zona 118), por esta razão, acolho o pedido
ministerial e determino o envio da notícia-crime para a zona eleitoral competente.
Providências e cautelas necessárias.
Granja/CE, 04 de dezembro de 2018.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE/CE
Baixa nos registros da multa eleitoral
Proc. nº: 0073-66.2013.6.06.0025
Requerente(s): Ministério Público Eleitoral
Representada: Maria Cristiane Rocha Souza.
Advogados: Mauro Monção da Silva, OAB/PI nº 22.502.
DESPACHO
Vistos etc.
Em razão do disposto na informação de fl. 117, do despacho de fl. 118, determino a certificação da liquidação do débito
oriundo em multa eleitoral nos presentes autos, com baixa no Livro de Inscrição de multas Eleitorais e com o devido registro no
histórico de inscrição do eleitor no Sistema ELO.
Após finalizado e certificados nos presentes autos, arquive-se o presente feito.
Granja/CE, 04 de dezembro de 2018.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE/CE

027ª Zona Eleitoral
Decisões
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Autos nº 50-41.2018.6.06.0027 (protocolo n.º 32.011/2018)
Natureza: Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas
Requerente: PEDRO NETO LOBO SOARES
Advogado: Edson Ferreira Lima (OAB/CE n.º 34.239)
INTIMAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL:
De ordem do Juiz de Direito respondendo pela 27ª Zona Eleitoral, Dr. JOSÉ BATISTA DE ANDRADE, fica o interessado
PEDRO NETO LOBO SOARES, por intermédio de seu advogado constituído, INTIMADO do inteiro teor da r. decisão judicial
proferida nos autos do processo em epígrafe, cujo teor segue transcrito abaixo:
"Vistos para decisão.
Trata-se de pedido de restituição de coisas apreendidas proposto por PEDRO NETO LOBO SOARES, já qualificado (fls.
02/06).
Alega o requerente que, "no último dia 07 de outubro de 2018, na cidade do Crato/CE o Sr. Aluizio Morais dos Santos foi
abordado pelo i. representante do Ministério Público Eleitoral sob a suspeita que o mesmo estivesse praticando crime eleitoral
por meio do derrame de santinhos na rua, e posteriormente conduzido a Delegacia Regional do Crato, ocasião que foi lavrado
o Boletim de Ocorrência n.º 446-7241/2018", tendo a Autoridade Policial apreendido os bens que se encontravam dentro do
carro - "uma bolsa tipo maleta de couro com documentos e dinheiro na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)".
Assevera o requerente que a bolsa tipo maleta e o dinheiro apreendidos são de sua propriedade.
Afirma que os documentos existentes dentro da bolsa são referentes a sua atuação como parlamentar e profissional.
No tocante ao valor encontrado, afirma que era destinado ao pagamento de suas despesas pessoais e domésticas.
Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fl. 27),
asseverando que, in verbis:
"Considerando que fora requerida pelo Ministério Público Eleitoral, nos autos do procedimento 46-04/2018, desta 27ª Zona
Eleitoral, a instauração de procedimento policial para apurar a materialidade e autoria de possíveis crimes eleitorais, inclusive o
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previsto no art. 299 do Código Eleitoral, vez que, além da incomum quantia em dinheiro apreendida, foram indentificadas, na
bolsa apreendida, papéis contendo lista com nomes de pessoas aparentemente associadas a determinados valores".
Vieram-me os autos conclusos.
É o RELATO. DECIDO
Acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral, uma vez que, além de o requerente não ter comprovado a
origem lícita do valor apreendido, existe procedimento investigatório aberto para apurar os fatos.
Como se sabe, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo.
A propósito, o art. 120 do CPP estabelece que:
"A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não
exista dúvida quanto ao direito do reclamante". - grifado.
Ademais, considerando que a abordagem ocorreu no período eleitoral de 2018 e que juntamente com os bens ora postulados
foram apreendidos "santinhos" do ora requerente, candidato ao cargo de Deputado Estadual naquele pleito (Auto de
Apresentação e Apreensão de fl. 06), há fortes indícios de que os objetos e valores seriam utilizados supostamente para fins
ilícitos.
Destarte, uma vez que os bens (bolsa com documentos) e valores apreendidos (R$ 5.000,00) são objeto de investigação
policial ainda em curso, não assiste ao postulante o direito de reclamar sua restituição no presente momento.
Diante disso, INDEFIRO o pedido de restituição de coisas apreendidas formulado por PEDRO NETO LOBO SOARES, com
fundamento nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, aqui de aplicação subsidiária (CE, artigo 364).
Registre-se. Publique-se. Intime-se, por meio de publicação no DJE/TRE-CE.
Assim que os autos do inquérito policial acima mencionado retornarem ao Cartório Eleitoral, sejam estes apensados naqueles.
Expedientes necessários.
Crato/CE, 05 de dezembro de 2018
JOSÉ BATISTA DE ANDRADE
Juiz Eleitoral, respondendo"

033ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO No 98-79.2018.6.06.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCDOB - ITATIRA/CE
ADVOGADO: LUIS OSTERNE SOLANO FEITOSA - OAB/CE N° 5449
SENTENÇA
nº 92
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCDOB do Município de Itatira-CE,
referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas foram apresentadas, em 09/08/2018, fora do prazo legal, na sua forma completa, posteriormente informação da
chefia de cartório solicitando a conversão do processo para declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros
conforme fl. 38.
Em 20.08.2018, foi publicado o Edital Nº 57/2018, no local de costume e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, facultando
aos interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro no período, esgotando-se o prazo sem que houvesse qualquer impugnação, conforme certidões, à fl.
40v.
À fls. 43/43v, parecer de exame técnico favorável ao arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas, nos termos do disposto no art. 46, inciso II, da Res.TSE
nº 23.464/2015, consignando ainda: que houve encaminhamento de extratos bancários eletrônicos à Justiça Eleitoral; que não
houve emissão recibos de doação no exercício 2016, conforme levantamento de planilha do TSE; e que não há registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, relativamente ao órgão partidário municipal.
À fl. 45, parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo arquivamento da declaração, considerando-se
como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas em exame.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da Resolução TSE n.°
23.464/2015.
De acordo com o §4º do art. 32, da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei. 13.165/2015, os órgãos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas, intempestivamente, fazendo constar nos autos declaração
firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo 28, §3°, da RES. TSE n.° 23.464/2015,
e processada na forma do artigo 45, da supracitada Resolução.
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Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o imediato arquivamento da declaração de que cuidam os presentes
autos, devendo ser considerado, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL – PCDOB do Município de Itatira-CE, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art.
45, inciso II, da Res.TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Canindé-CE, 30 de novembro de 2018.
Antonio Josimar Almeida Alves
Juiz Eleitoral da 33ª ZE
035ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇAS
PROCESSO:
NATUREZA:
REPRESENTANTE:
REPRESENTADO:
ADVOGADOS:

37-52.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
SALETE COSTA ALVES
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057-

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 16/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de SALETE COSTA ALVES,
pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e 21 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 09/12).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 14, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 52.337,00; que não houve informações acerca de
rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário de 2015; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 3.313,24 e, por fim, que o montante de Doações a partidos políticos e
Candidatos a Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016 foi de R$ 7.040,00.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 15), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 16/19, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 61.997,39 e o valor total de
doações foi R$ 6.000,00.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 38/40). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador. (TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifou-se).
Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou seis doações a candidatos diversos, por meio de depósito em dinheiro,
totalizando R$ 6.000,00, conforme documento de fls. 05/07. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao
da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 14, foi de R$ 55.650,24.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 5.565,024, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$
434,98. Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10%
dos rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 652,47 (seis centos e cinquenta e dois reais e
quarenta e sete centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 652,47.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE
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46-14.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
JESSICA SIQUEIRA DE SOUSA
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057-

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 17/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de JESSICA SIQUEIRA DE
SOUSA, pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e 21 da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 09/12).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 14, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 37.118,00; que não houve informações acerca de
rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário de 2015; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 2.405,34 e, por fim, que o montante de Doações a partidos políticos e
Candidatos a Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016 foi de R$ 5.214,00.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 15), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 16/19, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 41.416,69 e o valor total de
doações foi R$ 4.707,00.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 34/35). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.
Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador.
(TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifouse).
Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
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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Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou cinco doações a candidatos diversos, por meio de depósito em dinheiro,
totalizando R$ 4.707,00, conforme documento de fls. 05/07. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao
da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 14, foi de R$ 39.523,34.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 3.952,034, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$
754,97. Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10%
dos rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 1.135,45 (mil cento e trinta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 1.135,45.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE
PROCESSO:
NATUREZA:
REPRESENTANTE:
REPRESENTADO:
ADVOGADOS:

43-59.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ADRIANA CARVALHO BATISTA
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 18/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de ADRIANA CARVALHO
BATISTA, pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e 21 da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 09/12).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 14, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 41.650,75; que não houve informações acerca de
rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário de 2015; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 2.370,39 e, por fim, que não houve informações sobre o montante de
Doações a partidos políticos e Candidatos a Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 16), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 17/20, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 45.445,67 e o valor total de
doações foi R$ 5.212,00.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 32/33). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.
Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador. (TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifou-se).
Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
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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contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou cinco doações a candidatos diversos, por meio de depósito em dinheiro,
totalizando R$ 5.212,00, conforme documento de fls. 05/07. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao
da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 14, foi de R$ 44.021,14.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 4.402,114, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$
809,89. Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10%
dos rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 1.214,83 (mil duzentos e catorze reais e
oitenta e três centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 1.214,83.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE
PROCESSO:
NATUREZA:
REPRESENTANTE:
REPRESENTADO:
ADVOGADOS:

40-07.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AILA MARIA RODRIGUES CARVALHO
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 19/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de AILA MARIA
RODRIGUES CARVALHO, pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e
21 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 09/12).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 14, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 47.215,50; que não houve informações acerca de
rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário de 2015; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 3.092,73 e, por fim, que não houve informações sobre o montante de
Doações a partidos políticos e Candidatos a Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 15), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 16/19, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 56.051,28 e o valor total de
doações foi R$ 5.610,00.
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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Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 36/37). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.
Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador. (TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifou-se).
Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou sete doações a candidatos diversos, por meio de depósito em dinheiro,
totalizando R$ 5.610,00, conforme documento de fls. 05/07. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao
da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 14, foi de R$ 50.308,23.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 5.030,833, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$
579,17. Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10%
dos rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
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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montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 868,75 (oitocentos e sessenta e oito reais e
setenta e cinco centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 868,75.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE
PROCESSO:
NATUREZA:
REPRESENTANTE:
REPRESENTADO:
ADVOGADOS:

42-74.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 20/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de SANDRA MARIA
TAVARES DA SILVA, pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e 21
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 09/12).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 14, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 74.108,89; que os rendimentos isentos e não
tributáveis no ano-calendário de 2015 R$ 4.931,10; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva no anocalendário de 2015 foi no montante de R$ 5.268,94 e, por fim, que o montante de Doações a partidos políticos e Candidatos a
Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016 foi de R$ 7.600,00.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 15), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 16/18, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 84.308,93 e o valor total de
doações foi R$ 7.600,00.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 44/45). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.
Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador. (TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifou-se).
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Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou cinco doações a candidatos diversos, por meio de depósito em dinheiro,
totalizando R$ 8.650,00, conforme documento de fls. 05/07. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao
da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 14, foi de R$ 84.308,93.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 8.430,89, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$ 219,11.
Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10% dos
rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 328,66 (trezentos e vinte e oito reais e
sessenta e seis centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 328,66.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE
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47-96.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
MARIA INÊS DA ROCHA
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 21/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de MARIA INÊS DA ROCHA,
pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e 21 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 08/11).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 13, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 44.963,50; que não houve informações acerca de
rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário de 2015; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 2.922,13 e, por fim, que não houve informações sobre o montante de
Doações a partidos políticos e Candidatos a Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 14), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 15/18, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 53.458,55 e o valor total de
doações foi R$ 5.210,00.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 37/38). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.
Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador. (TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifou-se).
Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
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Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou quatro doações a candidatos diversos, por meio de depósito em
dinheiro, totalizando R$ 5.210,00, conforme documento de fls. 05/07. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano
anterior ao da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 13, foi de R$ 47.885,63.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 4.788,563, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$
421,44. Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10%
dos rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 632,16 (seiscentos e trinta e dois reais e
dezesseis centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 632,16.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE
PROCESSO:
NATUREZA:
REPRESENTANTE:
REPRESENTADO:
ADVOGADOS:

45-29.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA MAPURUNGA
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 22/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de ANTONIO RAIMUNDO
FERREIRA MAPURUNGA, pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e
21 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 08/11).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 13, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 31.287,30; que não houve informações acerca de
rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário de 2015; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 1.877,54 e, por fim, que não houve informações sobre o montante de
Doações a partidos políticos e Candidatos a Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 14), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 15/18, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 47.226,89 e o valor total de
doações foi R$ 5.250,00.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 35/36). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.
Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador. (TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifou-se).
Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
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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contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou quatro doações a candidatos diversos, por meio de depósito em
dinheiro, totalizando R$ 4.200,00, conforme documento de fls. 05/07. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano
anterior ao da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 13, foi de R$ 33.164,84.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 3.316,484, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$
883,52. Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10%
dos rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 1.325,28 (mil trezentos e vinte e cinco reais e
vinte e oito centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 1.325,28.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE
PROCESSO:
NATUREZA:
REPRESENTANTE:
REPRESENTADO:
ADVOGADOS:

44-44.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
WASHINGTON MAGALHÃES DANTAS
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 23/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de WASHINGTON
MAGALHÃES DANTAS, pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e 21
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 09/12).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 14, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 34.203,10; que não houve informações acerca de
rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário de 2015; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 2.594,05 e, por fim, que não houve informações sobre o montante de
Doações a partidos políticos e Candidatos a Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 15), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 16/19, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 38.074,25 e o valor total de
doações foi R$ 3.968,00.
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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Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 33/34). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.
Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador. (TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifou-se).
Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou quatro doações a candidatos diversos, por meio de depósito em
dinheiro, totalizando R$ 3.968,00, conforme documento de fls. 05/07. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano
anterior ao da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 14, foi de R$ 36.797,15.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 3.679,715, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$
288,29. Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10%
dos rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
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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montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 432,43 (quatrocentos e trinta e dois reais e
quarenta e três centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 432,43.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE
PROCESSO:
NATUREZA:
REPRESENTANTE:
REPRESENTADO:
ADVOGADOS:

39-22.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
FRANCISCO XAVIER ALVES NUNES
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 24/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de FRANCISCO XAVIER
ALVES NUNES, pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e 21 da
Resolução TSE nº 23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 10/13).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 15, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 45.521,40; que não houve informações acerca de
rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário de 2015; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 2.908,59 e, por fim, que o montante de Doações a partidos políticos e
Candidatos a Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016 foi de R$ 16.800,00.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 16), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 17/20, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 60.340,39 e o valor total de
doações foi R$ 6.300,00.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 34/35). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.
Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
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for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador. (TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifou-se).
Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou seis doações a candidatos diversos, por meio de depósito em dinheiro,
totalizando R$ 6.300,00, conforme documento de fls. 06/07. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao
da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 15, foi de R$ 48.429,99.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 4.842,999, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$
1457,00. Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10%
dos rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 2.185,50 (dois mil cento e oitenta e cinco reais
e cinquenta centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 2.185,50.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE
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38-37.2017.6.06.0035
REPRESENTAÇÃO-DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
JOÃO PAULO PEREIRA VIEIRA
SAULO MOURA GADELHA OAB/CE 25057

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 23,
§ 1º, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURADA. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE DE DEZ POR CENTO DO VALOR DE
ISENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA Nº 25/2018
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por doação acima do limite legal em desfavor de JOÃO PAULO PEREIRA
VIEIRA, pessoa física, já qualificada nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 23 da Lei nº 9.504/97 e 21 da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
Alegou, em resumo, que, por intermédio da Procuradoria-Geral Eleitoral, recebeu informações obtidas por meio de convênio
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal do Brasil relativas às prestações de contas dos candidatos que
disputaram as eleições municipais de 2016 e as declarações de ajuste de rendimentos dos respectivos doadores, tendo a
supracitada representada efetuado a doação em valor acima do limite legal previsto na Lei nº 9.504/97, qual seja, de 10 (dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Requereu, na inicial, a quebra do sigilo fiscal da representada para que pudesse ser estimado o valor da multa a ser aplicada.
Ao final, postulou a total procedência da representação, com a condenação da representada ao pagamento da pena de multa.
Juntou documentos.
Diante disso, em seguida, foi deferido judicialmente o pedido de afastamento de sigilo fiscal da representada, determinando
que a Receita Federal do Brasil fosse oficiada para informar a este Juízo, no prazo de quinze dias, o valor dos rendimentos
brutos auferidos no ano-calendário de 2015 e o valor excedido quanto à doação para campanhas eleitorais em 2016 (fl. 08/11).
Em atendimento à decisão judicial, a Receita Federal do Brasil manifestou-se à fl. 13, fornecendo a informação de que os
Rendimentos Tributáveis no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 31.782,53; que não houve informações acerca de
rendimentos isentos e não tributáveis no ano-calendário de 2015; que os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no ano-calendário de 2015 foi no montante de R$ 2.626,92 e, por fim, que não houve informações sobre o montante de
Doações a partidos políticos e Candidatos a Cargos Eletivos no ano-calendário de 2016.
Em seguida foi determinada a notificação da representada para que, por meio de advogado constituído, oferecesse defesa no
prazo de cinco dias (fl. 14), tendo se manifestado tempestivamente às fls. 15/17, informando que não descumpriu a norma
eleitoral, tendo em vista que seu rendimento no ano-calendário de 2015 foi, na verdade de R$ 34.413,14 e o valor total de
doações foi R$ 3.540,00.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da representação e aplicação das penalidades previstas no
art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar suas alegações finais, a representada juntou defesa escrita (fls. 29). Sustentou, em síntese, a
regularidade das doações realizadas, requerendo, por fim, o arquivamento do feito.
Os autos vieram-me conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Prima facie, a competência para processar e julgar as representações relativas às eleições, por doação de recursos acima do
limite legal, fundadas nos arts. 23 e 81, da Lei nº 9.504/97, é da Justiça Eleitoral de primeira instância à qual se vincula o
doador, pessoa física ou jurídica, o qual transcrevo:
QUESTÃO DE ORDEM. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO TSE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
COMPETENTE.
A competência para processar e julgar a representação por doação de recurso acima do limite legal é do juízo ao qual
se vincula o doador, haja vista que a procedência ou improcedência do pedido não alcança o donatário.
Nos termos do art. 81, parágrafo 3, da Lei 9.504/97, a aplicação das sanções nele previstas pressupõe que o ilícito eleitoral
seja reconhecido em processo no qual se assegure a ampla defesa, o que ocorrerá em sua plenitude se a representação
for julgada pelo juízo eleitoral do domicílio do doador. (TSE. Representação n. 98140, Acórdão de 09/06/2011, Relatora
Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2011, p. 62). (grifou-se).
Quanto ao prazo final para ajuizamento da demanda em apreço, reza o § 3o, art. 24-C, da LE (incluído pela Lei no
13.165/2015):“Art. 24-C [...] § 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da
apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à
aplicação da penalidade prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.” Assim, a demanda poderá ser ajuizada
pelo Ministério Público até o final do exercício financeiro em que receber a comunicação da Receita Federal de ocorrência de
“indício de excesso” de doação.
Como se vê no protocolo de fls. 02, datado de 12/12/2017, a presente representação foi proposta dentro do prazo decadencial
supracitado.
Outrossim, destaco que a representação, quando proposta, foi instruída com documento indispensável à respectiva
propositura: informe retirado da consulta de financiamento eleitoral e gastos de campanha do sítio eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral. Ademais, por determinação deste Juízo, foi quebrado o sigilo fiscal da representada, tendo a Receita
Federal do Brasil prestado as informações solicitadas.
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Feitas tais observações, passo à apreciação do mérito. Dispõe o artigo 23, § 1o da LE, que as doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro devem limitar-se a 10% dos rendimentos brutos do doador pessoa física, tomando-se por base o ano
anterior à eleição. Por rendimento bruto deve-se compreender todas as rendas ou ganhos auferidos pelo doador, tributáveis ou
não tributáveis (como os rendimentos isentos – ex.: de caderneta de poupança); porém, nesse conceito não se incluem
empréstimos (TRE-SP – Rec. no 191.912 – DJe 6-12-2012).
A representada alega que as doações foram feitas em conformidade com o disposto no art. 23, ou seja, estariam dentro do
limite permitido. Alega, ainda, que caso seja reconhecido a irregularidade, o valor da multa seria irrisório, incidindo, no caso, o
princípio da insignificância.
Desde já ressalto, por oportuno, que o princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima
do limite legal, na medida em que o ilícito se perfaz com a mera extrapolação do valor doado, nos termos do art. 23 da Lei das
Eleições, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. A norma é cogente e de aferição objetiva, portanto, na
análise acerca da ilicitude da doação, não há espaço para considerações subjetivas.
A representada não refuta a imputação das doações a ela atribuídas e o valor delas. Sendo, assim, cumpre apenas verificar se
os seus rendimentos brutos suportariam ou não as doações efetuadas, por meio da análise de sua Declaração de Imposto de
Renda.
Em geral, a demonstração da irregularidade é embasada em documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral (extraídos dos
processos de prestação de contas, que são públicos) e pela Receita Federal (LE, art. 24-C – incluído pela Lei no 13.165/2015).
Enquanto aquela provê os dados atinentes às doações, esta fornece informações atinentes aos rendimentos declarados pelos
contribuintes-doadores. É do cruzamento desses dados que se conclui acerca da regularidade ou não da doação. Em favor dos
documentos fornecidos por tais órgãos, milita presunção de veracidade, pois gozam de fé pública. Mas a presunção pode
ceder ante prova em contrário apresentada pelo interessado.
Dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações
realizadas por pessoa física ou jurídica aos candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral. Excedido o limite, há
previsão legal de aplicação de sanção, não estando vinculada a aplicação da sanção à intenção do doador, nem mesmo ao
sucesso obtido pelo candidato e/ou partido donatário. Há, com certeza, interesse da sociedade em punição de terceiro que
desrespeite a lei eleitoral, pois mesmo que não seja um próprio partícipe do processo eleitoral, acaba por ter ingerência no
pleito, comprometendo sua regularidade.
Conforme se infere dos autos, a representada realizou cinco doações a candidatos diversos, por meio de depósito em dinheiro,
totalizando R$ 4.395,00, conforme documento de fls. 05/06. Por outro lado, seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao
da eleição, conforme Declaração de Imposto de Renda, as fls. 13, foi de R$ 34.409,45.
Diante disso, considerando o limite de 10% (dez por cento), verifica-se que a representada, somente poderia doar para
campanhas eleitorais, no ano de 2016, o valor de R$ 3.440,945, tendo extrapolado consequentemente, a quantia de R$
954,05. Portanto, inexiste dúvida quanto a irregularidade da doação efetuada, comprovadamente em valor superior aos 10%
dos rendimentos brutos da doadora, razão pela qual se impõe a aplicação de multa.
Mesmo a doação tendo ocorrido nas eleições de 2016, por se tratar de norma mais benéfica ao doador, devem ser
considerados, para arbitramento de multa, no presente caso, os novos parâmetros trazidos pela Lei 13.488/2017, que alterou o
montante da pena pecuniária para até 100% (cem por cento) da quantia doada em excesso. Sendo o Estado o principal
interessado, este não considera mais necessário o anterior patamar para reprimir a conduta em questão, face a referida
inovação legislativa.
Desse modo, considerando o moderado valor excedido na doação realizada, entendo razoável a aplicação da multa em 50%
(cinquenta por cento) do montante doado em excesso, perfazendo o total de R$ 1431,07 (mil quatrocentos e trinta e um reais e
sete centavos).
Isto posto, com fulcro no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
Ministério Público Eleitoral, para CONDENAR a representada, pessoa física já qualificada nos autos, ao pagamento de multa
no valor de R$ 1431,07.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Viçosa do Ceará– CE, 16 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral da 35ª ZE-VIÇOSA DO CEARÁ/CE

038ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL n.º 046/2018
EDITAL n.º 046/2018 – RAE PERÍODO: 05.11.2018 a 30.11.2018 O Excelentíssimo Senhor DJALMA SOBREIRA DANTAS
JÚNIOR MM. Juiz Eleitoral desta 38ª Zona Eleitoral, com sede em Campos Sales, no uso de suas atribuições legais e em
cumprimento ao disposto no art. 57 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral) e no art. 17 da Resolução TSE n.º 21.538/2003,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que foram DEFERIDOS por este Juízo
Eleitoral os Requerimentos de Alistamento Eleitoral referentes ao período de 05 a 30 de novembro de 2018 nas Operações de
Alistamento e Transferência, cujo relatório anexo se encontra disponível em Cartório. TORNA PÚBLICO, ainda, nos termos do
artigo 17, § 2º, e 18, § 5º, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003, que durante o período em referência não houve o
indeferimento de nenhum Requerimento de Alistamento Eleitoral, em qualquer de suas operações. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e a quem possa interessar, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente Edital
em local de costume no átrio do Fórum da Justiça Comum em Campos Sales, bem como publicar no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, pelo que ficam os alistados e os eleitores, nos casos de indeferimento de
inscrição e de transferência, respectivamente, e qualquer delegado de partido político, em ambos os casos, cientes dos
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prazos específicos para recurso, referidos nos artigos 17, § 1º, e 18, § 5º, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003. Dado e
passado nesta Cidade de Campos Sales-CE, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu,
Francisco Leal de Souza, Assistente FC – 01 - Matrícula nº 84383 da 38ª ZE, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral. DJALMA SOBREIRA DANTAS JÚNIOR Juiz Eleitoral.

050ª Zona Eleitoral
Sentenças
INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO
Autos nº: 73-49.2017.6.06.0050
INQUÉRITO POLICIAL
INDICIADO: ANTONIO ELENILTON DE SOUSA AZEVEDO
SENTENÇA nº 29/2018
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 324, 325 e 326 do
Código Eleitoral, por ANTONIO ELENILTON DE SOUSA AZEVEDO.
A investigação foi iniciada a partir da remessa à autoridade policial de cópia da Notícia-Crime nº 441-34.2012.6.06.0050
apensada a estes autos.
Após sucessivos pedidos de dilação de prazo para conclusão das investigações, a autoridade policial apresentou relatório (fls.
123/126) indiciando o Sr. ANTONIO ELENILTON DE SOUSA AZEVEDO como incurso nas sanções penais dos arts. 324, 325
e 326 do Código Eleitoral.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral propôs o arquivamento do Inquérito Policial tendo em
vista o decurso do prazo prescricional (fls. 129/130).
É o sucinto relatório. Passo a DECIDIR.
Verifico que os fatos criminosos imputados ocorreram entre junho e setembro de 2012, sem a ocorrência de qualquer elemento
suspensivo ou interruptivo da prescrição.
Com a prática da conduta tipificada como crime, surge para o Estado o direito de punir, o denominado jus puniendi.
No entanto, o referido direito, que também se denomina pretensão punitiva, não se eterniza, estabelecendo o próprio Estado
critérios limitadores para o seu exercício e, tomando por base a gravidade da conduta e da sanção a ela aplicada, fixa o
espaço de tempo dentro do qual está legitimado a aplicar a pena adequada.
Na verdade está reservado ao Estado o direito de perseguir em Juízo aquelas condutas dotadas de relevância penal,
entretanto, apenas poderá fazê-lo enquanto a sanção for útil e necessária à prevenção geral e especial, daí porque somente
pode levar a efeito sua pretensão dentro daquele lapso de tempo.
Por ser assim, chama-se prescrição da pretensão punitiva - alguns chamam-na de prescrição da ação - o espaço de tempo
fixado antes do trânsito em julgado da sentença, e prescrição da pretensão executória, quando há sentença condenatória
transitada em julgado.
Na primeira hipótese, toma-se por base, em regra, o máximo da pena privativa de liberdade cominada em abstrato para o
delito. Já na segunda, o quantum fixado na sentença, com trânsito em julgado.
Analisando os autos, observo a ocorrência da prescrição punitiva do Estado em relação aos delitos capitulados no Inquérito
Policial, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.
Vejamos a análise individual dos crimes.
O crime de calúnia previsto no art. 324 do Código Eleitoral prevê pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e
pagamento de 10 (dez) a 40 (quarenta) dias-multa.
O crime de difamação insculpido no art. 325 do Código Eleitoral prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e
pagamento de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias-multa.
Por sua vez, o crime de injúria constante no art. 326 do Código Eleitoral prevê pena de detenção até 6 (seis) meses ou
pagamento de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias-multa.
Desse modo, devido ao lapso temporal decorrido entre os fatos criminosos (junho a setembro de 2012) e a data atual, verificase já ter transcorrido período superior a 4 anos, restando caracterizada em qualquer dos cenários possíveis, a incidência do
fenômeno da prescrição penal, ou seja, "a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não
exercício, dentro do prazo previamente fixado", consoante lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt.
PARTE DISPOSITIVA
Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal nos termos do artigo 109, V, do Código Penal c/c art.
61 do Código de Processo Penal, e, em consequência, determino o arquivamento do presente Inquérito Policial.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Transitado em julgado, arquive-se.
Expedientes necessários.
Pentecoste, 27 de novembro de 2018.
Edísio Meira Tejo Neto
Juiz Eleitoral da 50ª Zona respondendo
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063ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO
Protocolo n.º 11.020/2018
Processo n.º 13-03.2018.6.06.0063
Assunto: Prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2017
Interessados: Partido da República - PR de Boa Viagem/CE
Maria Dias Cavalcante Vieira, Presidente
Tancredo de Almeida Neves, Tesoureira
Advogada: Ryvana Mesquita Loiola – OAB/CE n.º 32.129
Em cumprimento ao despacho judicial de fls. 38/38v, exarado nos autos em epígrafe, ficam intimadas as partes acima
indicadas, por meio de seu procurador, do parecer preliminar emitido nos autos em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo
transcrito, para que apresentem a documentação faltante no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art., 34, § 3º da Res. TSE
n.º 23.456/2017.
"PARECER PRELIMINAR
Trata-se de Prestação de Contas do Partido da República – PR de Boa Viagem/CE, abrangendo a arrecadação e aplicação de
recursos financeiros utilizados no exercício de 2017, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.096/95 e das Resoluções
TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/2017
Tendo em vista que os presentes autos tratam de Prestação de Contas Com Movimentação Financeira, cumpre destacar que a
manifestação técnica, preliminarmente, limita-se a verificar se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente
apresentadas, conforme previsão legal do art. 34, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Dessa forma, analisando dos presentes autos, verifica-se a ausência das peças dos incisos I, IV, XVIII do art. 29 da Res. TSE
n.º 23.546/2017, abaixo descritas:
I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;
V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas,
demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual
se referem as contas, vedada a apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
XVIII - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
Diante do exposto, em consonância ao que dispõe o art. 34, §3º da Resolução 23.546/2017, propõe-se a baixa dos autos em
diligência, a fim de que os interessados apresentem a documentação supramencionada.
É o parecer. À consideração superior.
Boa Viagem/CE, 05 de dezembro de 2018.
ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS DA CRUZ
Servidor Requisitado
Matrícula TRE/CE nº 70302"
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO
Protocolo n.º 10.816/2018
Processo n.º 14-85.2018.6.06.0063
Assunto: Prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2017
Interessados: Partido Social Cristão - PSC de Boa Viagem/CE
Rosa Vieira Fernandes, Presidente
Ireuda Cristiane Vieira Fernandes, Tesoureira
Advogada: Ryvana Mesquita Loiola – OAB/CE n.º 32.129
Em cumprimento ao despacho judicial de fls. 38/38v, exarado nos autos em epígrafe, ficam intimadas as partes acima
indicadas, por meio de seu procurador, do parecer preliminar emitido nos autos em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo
transcrito, para que apresentem a documentação faltante no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art., 34, § 3º da Res. TSE
n.º 23.456/2017.
"PARECER PRELIMINAR
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Social Cristão – PSC de Boa Viagem/CE, abrangendo a arrecadação e aplicação
de recursos financeiros utilizados no exercício de 2017, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.096/95 e das Resoluções
TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/2017
Tendo em vista que os presentes autos tratam de Prestação de Contas Com Movimentação Financeira, cumpre destacar que a
manifestação técnica, preliminarmente, limita-se a verificar se todas as peças constantes do art. 29 foram devidamente
apresentadas, conforme previsão legal do art. 34, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Dessa forma, analisando dos presentes autos, verifica-se a ausência das peças dos incisos I, IV, XVIII, XXIII do art. 29 da Res.
TSE n.º 23.546/2017, abaixo descritas:
I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;
V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas,
demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual
se referem as contas, vedada a apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
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XVIII - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
XXIII - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º.
Diante do exposto, em consonância ao que dispõe o art. 34, §3º da Resolução 23.546/2017, propõe-se a baixa dos autos em
diligência, a fim de que os interessados apresentem a documentação supramencionada.
É o parecer. À consideração superior.
Boa Viagem/CE, 05 de dezembro de 2018.
ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS DA CRUZ
Servidor Requisitado
Matrícula TRE/CE nº 70302"

066ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA
Ref. IPL 0909/2016 – DPF/CE
Protocolo nº 6.809/2018.
Infrações: art. 289 e art. 350 do CE (Lei 4.737/65)
Vistos, etc.
Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar supostas condutas tipificadas nos arts. 289 e 350, ambas do CE – Lei
4.737/65.
O Ministério Público, em manifestação de fls. 57/58, requereu o arquivamento do presente inquérito, sob o fundamento de que
os elementos e indícios carreados aos autos, durante a investigação, não permitem a propositura da ação penal, ressalvando a
hipótese do art. 18 do CPP.
É o breve relato. Decido em seguida.
Considerando as declarações do investigado SIGILOSO, às fls. 26,42 e de SIGILOSO (fls. 29,45), e demais diligências
realizadas pela autoridade policial, tenho como acertadas as conclusões da ilustre Promotora de Justiça.
Do exposto, defiro o pedido do Ministério Público e determino o arquivamento do presente inquérito, ressalvando a
possibilidade de reabertura das investigações, se novas provas vierem a ser conhecidas (CPP, art. 18).
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Aquiraz/CE, 08 de julho de 2018.
Maria Tereza Farias Frota
Juíza Eleitoral da 66ª Zona

073ª Zona Eleitoral
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDARIAS - ELEIÇÕES 2018
EDITAL Nº 131/2018
(PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA – ELEIÇÕES 2018)
(03 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR FÁBIO RODRIGUES SOUSA, Juiz Eleitoral respondendo por esta 73a Zona de Ibiapina,
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 59, Res. TSE nº 23.553/2017,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido abaixo relacionado,
sediado em Ubajara/CE, apresentou ao Cartório Eleitoral da 73ª Zona de Ibiapina/CE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE
n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, a prestação de contas finais do 1.º turno das Eleições 2018, referente ao Partido
Progressista - PP (Ubajara/CE), e que qualquer partido político, coligação partidária e candidato, bem como o Ministério
Público Eleitoral ou algum outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste
edital.
Processo nº 45-75.2018.6.06.0073
Natureza: Prestação de Contas Final – Eleição 2018 – 1º turno
Interessado: Partido Progressista - PP, de Ubajara/CE
Presidente: José Romano do Nascimento
Tesoureiro: Maria Aparecida de Lima Fausto
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MMº. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente edital no lugar de
costume do Fórum Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE. Dado e passado nesta 73ª Zona Eleitoral, sediada
em Ibiapina – CE, em 05 (cinco) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, __________ [Alessandro José de Almeida],
Chefe do Cartório Eleitoral, digitei o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Dr. FÁBIO RODRIGUES SOUSA
Juiz Eleitoral (respondendo) da 73ª ZE/CE
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079ª Zona Eleitoral
Editais
INTIMAÇÃO
EDITAL N° 029/2018
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES
O Excelentíssimo Senhor PAULO JEYSON GOMES ARAÚJO, Juiz Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral, no exercício de suas
atribuições legais e, de conformidade com o art. 35 da Res. TSE nº 21.538/2003.
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que o relatório de inscrições CANCELADAS,
SUSPENSAS e RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos arts. 71, II e 77, II, do Código Eleitoral
combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente às comunicações do Sistema Pólis finalizadas no mês de
OUTUBRO de 2018 (PAD n° 17358/2018), encontra-se afixado no local público de costume do Cartório Eleitoral da 79ª Zona
Eleitoral de Reriutaba/CE, para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido
dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se requerida.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no Diário
Eletrônica da Justiça Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Reriutaba/CE, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu,_____,
Antonio Cristiano Almeida Paula, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral da 79ª ZE
EDITAL N° 030/2018
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES
O Excelentíssimo Senhor PAULO JEYSON GOMES ARAÚJO, Juiz Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral, no exercício de suas
atribuições legais e, de conformidade com o art. 35 da Res. TSE nº 21.538/2003.
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que determinou a suspensão de direitos
políticos de ANTONIO CLÁUDIO DE AZEVEDO, inscrição 0844.3989.0701, mediante aplicação do ASE 337-7 (hipótese da LC
64/90), com supedâneo nos arts. 71, II e 77, II, do Código Eleitoral combinados com o art. 15 da Constituição Federal,
conforme Comunicação do sistema Pólis nº 291865, PAD n° 15.215/2018, e que o presente edital se encontra afixado no local
público de costume do Cartório Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral de Reriutaba/CE, para ciência dos interessados, que poderão
contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se requerida.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no Diário
Eletrônica da Justiça Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Reriutaba/CE, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu,_____,
Antonio Cristiano Almeida Paula, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral da 79ª ZE
EDITAL N° 031/2018
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO
DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES
O Excelentíssimo Senhor PAULO JEYSON GOMES ARAÚJO, Juiz Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral, no exercício de suas
atribuições legais e, de conformidade com o art. 35 da Res. TSE nº 21.538/2003.
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que o relatório de inscrições CANCELADAS,
SUSPENSAS e RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos arts. 71, II e 77, II, do Código Eleitoral
combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente às comunicações do Sistema Pólis finalizadas no mês de
SETEMBRO de 2018 (PAD n° 015214/2018), encontra-se afixado no local público de costume do Cartório Eleitoral da 79ª Zona
Eleitoral de Reriutaba/CE, para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido
dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se requerida.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no Diário
Eletrônica da Justiça Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Reriutaba/CE, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu,_____,
Antonio Cristiano Almeida Paula, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral da 79ª ZE
EDITAL Nº 32/2018 PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
PRAZO: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor PAULO JEYSON GOMES ARAÚJO, MM. Juiz Eleitoral desta 79ª Zona, Reriutaba/Ce, no uso de
suas atribuições legais.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido abaixo relacionado, cujos
responsáveis estão discriminados, apresentou ao Cartório Eleitoral da 79ª Zona de Reriutaba/CE a declaração de ausência de
movimentação de recursos/prestação de contas sem movimentação, referente ao exercício financeiro de 2017, prevista no §
3º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
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O documento encontra-se disponível em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer interessado possa impugná-lo mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, pelo supracitado partido.
Processo n.º 24-81.2018.6.06.0079
Partido Socialista Brasileiro – PSB – Graça/CE
Presidente: Adalberto Ferreira de Carvalho
Tesoureiro: Francisco Edgley Araújo
Advogado: Adriano Cândido de Castro – OAB/CE 19566
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no local de
costume e no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 79ª Zona Eleitoral, Reriutaba/CE, aos 5 (cinco) dias do mês de dezembro de 2018. Eu,_________,
Antonio Cristiano Almeida Paula, Chefe de Cartório da 79ª Zona Eleitoral, preparei o presente Edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral da 79ª ZE

080ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
APOIAMENTO A PARTIDO POLÍTICO EM FORMAÇÃO
Certidão de Conclusão de Análise
Apoiamento a partido em formação
Protocolo nº 22.803/2018
Interessado: Partido da Evolução Democrática - PED (partido em formação)
Município: FORTALEZA/CE – 80ª ZONA ELEITORAL
CERTIDÃO
Certifico que foi concluída a análise dos lotes nº CE00800000052 a CE00800000060, entregues em cartório pelo partido em
formação denominado Partido da Evolução Democrática – PED, através do protocolo nº 22.803/2018, lançando-se o resultado
da referida análise no SAPF – Sistema de Apoiamento de Partido em Formação, tudo de conformidade com o disposto na
Resolução TSE n.º 23.465/2015.
Fortaleza, 5 de dezembro de 2018.
Afrânio Aguiar Vasconcelos
Chefe de Cartório da 80ª ZE/CE

085ª Zona Eleitoral
Editais
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS E OU RESTABELECIDAS
EDITAL Nº 72/2018
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS
CANCELADAS E SUSPENSAS E OU RESTABELECIDAS
(Prazo: 10 dias)
A Juíza da 85ª Zona Eleitoral de Fortaleza, ALDA MARIA HOLANDA LEITE, no uso de suas atribuições legais e em
consonância com as orientações do art. 15 do Provimento n.º 7/2014-CRE/CE, que introduziu o subitem 14.8.1 ao Capítulo
XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014-CRE/CE;
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS, SUSPENSAS E OU RESTABELECIDAS, no mês de agosto, setembro, outubro e novembro de 2018 (período
de 01/08 a 3/11/2018), disponível no cartório eleitoral nesta 85ª Zona Eleitoral, conforme Relatório “ASE atualizados no
Cadastro”, extraído do sistema ELO.
Termos em que, com fundamento no art. 71 II e 77, II, do Código Eleitoral, combinados com o art. 15 da Constituição Federal,
dá-se ciência ao(à)(s) interessado(a)(s) do cancelamento e/ou suspensão/restabelecimento da(s) inscrições eleitorais ocorridos
no mês supracitado, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5 (cinco) a 10
(dez) dias, se requerida.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a publicação do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico –
DJE/TRE/CE, na forma do Provimento N.º 02/2011-CRE/CE, e que seja afixado no átrio deste Cartório Eleitoral, pelo prazo de
10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 03 dias do mês de dezembro de 2018. Eu,
Joacira Furtado de Macêdo
Torquato, Chefe de Cartório da 85ª Zona, preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pelo MMa. Juíza Eleitoral.
ALDA MARIA HOLANDA LEITE
Juíza da 85ª Zona Eleitoral/ Fortaleza/CE
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PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
EDITAL Nº 73/2018
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS
REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
(Prazo: 10 dias)
A Juíza da 85ª Zona Eleitoral de Fortaleza, ALDA MARIA HOLANDA LEITE, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10 (dez) dias para
impugnação, conforme estabelecido nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE 21.538/2003 a relação de eleitores, com
o respectivo número de inscrição eleitoral, que solicitaram, através do Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE,
operações de ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DEFERIDAS no período de 15/11/2018 a 30/11/2018, conforme relação de
títulos impressos para afixação, disponível para consulta na sede do Cartório Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral
E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determino a publicação do
presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e no local de costume, neste Cartório Eleitoral, pelo prazo de 10
(dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 03 (três) dias do mês de dezembro de 2018. Eu,
Joacira Furtado de
Macêdo Torquato, Chefe de Cartório da 85ª Zona, preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pelo MMª Juíza Eleitoral.
ALDA MARIA HOLANDA LEITE
Juíza da 85ª Zona Eleitoral / Fortaleza/CE

091ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO Nº 051-2018
( Via DJE)
Autos nº 4-54.2018.6.06.0091 – PROT. nº 9.655/2018
Destinatário: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – São João do Jaguaribe, nas pessoas de MARIA
VERÔNICA DA SILVA (Presidente) e MIRIA RAQUEL SILVA LIMA (Tesoureira)
Advogado: EDMEA AUGUSTA DE ANDRADE CHAVES – OAB 19711-CE
Natureza: Prestação de contas anuais - exercício 2017
Venho por meio deste, em cumprimento ao r. despacho de fl. 15, INTIMAR V. Senhoria para se manifestar sobre as
informações e documentos apresentados no Processo, no prazo comum de três (03) dias, nos termos do art. 45, VII, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, Cartório Eleitoral da 91ª Zona, aos 05 dias
do mês de dezembro de 2018.
Luis Roberto Ceppe de Almeida
Chefe de Cartório da 91ª Zona
INTIMAÇÃO Nº 052-2018
( Via DJE)
Autos nº 31-37.2018.6.06.0091 – PROT. nº 17.329/2018
Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB – Regional do Ceara, nas pessoas de RONALDO MACHADO
MARTINS (Presidente) e FRANCISCA WALTERNEYA SILVA DO NASCIMENTO(Tesoureira)
Advogado: THIAGO LUCAS DAVID DE CARVALHO SOARES PEREIRA – OAB 17.947 e PAULA AZEVEDO DA SILVA – OAB
13.054
Natureza: Prestação de contas anuais - exercício 2017
Venho por meio deste, em cumprimento ao r. despacho de fl. 37, INTIMAR V. Senhoria para se manifestar sobre as
informações e documentos apresentados no Processo, no prazo de três (03) dias, nos termos do art. 30, IV, "e" da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, Cartório Eleitoral da 91ª Zona, aos 05 dias
do mês de dezembro de 2018.
Luis Roberto Ceppe de Almeida
Chefe de Cartório da 91ª Zona
INTIMAÇÃO Nº 053-2018
( Via DJE)
Autos nº 3-69.2018.6.06.0091 – PROT. nº 9.656/2018
Destinatário: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – de São João do Jaguaribe, nas pessoas de ERICSSON HOLANDA
LIMA (Presidente) e DANIELLE FERNANDES DE ARAÚJO CHAVES(Tesoureira)
Advogado: EDMEA AUGUSTA DE ANDRADE CHAVES – OAB 19711
Natureza: Prestação de contas anuais - exercício 2017
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Venho por meio deste, em cumprimento ao r. despacho de fl. 34, INTIMAR V. Senhoria para se manifestar sobre as
informações e documentos apresentados no Processo, no prazo de três (03) dias, nos termos do art. 30, IV,
"e"
da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, Cartório Eleitoral da 91ª Zona, aos 05 dias
do mês de dezembro de 2018.
Luis Roberto Ceppe de Almeida
Chefe de Cartório da 91ª Zona

109ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 10/2018
PORTARIA Nº 10, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018.
A Excelentíssima Senhora Ana Cláudia Gomes de Melo, MMª. Juíza Eleitoral respondendo pela 109ª ZE – Paracuru e
Paraipaba, no uso de suas atribuições legais etc,
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º do Provimento n° 2/2011, Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará, que disciplina a
publicação de atos das zonas eleitorais no Diário da Justiça Eletrônico no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará, RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores ADRIENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, servidora municipal requisitada, matrícula TRECE 87188 e THIAGO DE OLIVEIRA BARROSO servidor municipal requisitado, matrícula TRE-CE 84189, como responsáveis
pela operacionalização, remessa e acompanhamento das publicações da 109ª Zona Eleitoral/CE, através do módulo remessa
do Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE, atividades que já vêm sendo executadas pelos servidores Edivaldo Rodrigues de
Oliveira, Analista Judiciário, e Fernando Lisboa Damasceno, técnico Judiciário, designados através de Portaria anterior.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Paracuru-CE, 4 de dezembro de 2018.
Ana Cláudia Gomes de Melo
Juíza Eleitoral da 109ª Zona - respondendo
Editais
EDITAL Nº 47/2018
(Prazo: 10 dias)
EDITAL DE DEFERIMENTO
A Excelentíssima Senhora ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO, Juíza Eleitoral respondendo pela 109ª ZE/CE, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, a relação contendo os nomes e os números
de inscrição dos eleitores que compareceram à sede deste Cartório Eleitoral entre os dias 05/11/2018 a 15/11/2018 para
realizar operações de alistamento eleitoral, transferência, revisão e expedição de segunda via de títulos, tendo sido seus
pleitos DEFERIDOS por este juízo eleitoral.
Pelo presente, ficam cientificados os partidos políticos, com sede nos municípios de Paracuru e Paraipaba, que o prazo de 10
(dez) dias para recorrer da decisão que deferiu os pedidos dos eleitores, especificados na relação anexa, iniciar-se-á a partir
da publicação do presente edital, nos termos dos artigos 17, §1º, e 18, §5º, da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de
2003.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse publicado o presente Edital no
local de costume deste Cartório Eleitoral, bem como no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, para ciência dos interessados,
a fim de que possam, em petição fundamentada, impugnar a relação supracitada.
Dado e passado nesta cidade de Paracuru/Ceará, aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de 2018. Eu,
_____________, Edivaldo Rodrigues de Oliveira, Analista Judiciário, matrícula 67803, Chefe de Cartório, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO
Juíza Eleitoral da 109ª ZE - respondendo

111ª Zona Eleitoral
Sentenças
Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Processo n° 24-82.2018.6.06.0111 (Protocolo nº 12.679/2018)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PP - Partido Progressista
Sem advogado nos autos
Município: Paramoti
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito sobre prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2017, do PP – PARTIDO
PROGRESSISTA do município de Paramoti/CE.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas anual dentro do prazo, que expirou em
30 de abril de 2018.
Notificado o órgão estadual, ante a falta de vigência a agremiação em âmbito municipal, e cientificados pessoalmente o
presidente e o tesoureiro do partido político no município acerca da omissão, todos deixaram transcorrer in albis o prazo para
resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.546/17, cujo prazo foi até 30/04/2018.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como a suspensão do registro do órgão de direção
municipal, enquanto perdurar a ausência de prestação de contas, conforme dispõe o art. 42 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, bem como
informe-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da suspensão do diretório partidário municipal. Empós, arquivem-se os autos
com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Caridade, 04 de dezembro de 2018.
Tássia Fernanda de Siqueira
Juiz Eleitoral da 111º Zona - Respondendo
Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Processo n° 25-67.2018.6.06.0111 (Protocolo nº 12.680/2018)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PODE - Partido Podemos
Sem advogado nos autos
Município: Paramoti
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito sobre prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2017, do PODEMOS do município de
Paramoti/CE.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas anual dentro do prazo, que expirou em
30 de abril de 2018.
Notificado o órgão estadual, ante a falta de vigência a agremiação em âmbito municipal, e cientificados pessoalmente o
presidente e o tesoureiro do partido político no município acerca da omissão, todos deixaram transcorrer in albis o prazo para
resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.546/17, cujo prazo foi até 30/04/2018.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como a suspensão do registro do órgão de direção
municipal, enquanto perdurar a ausência de prestação de contas, conforme dispõe o art. 42 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, bem como
informe-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da suspensão do diretório partidário municipal. Empós, arquivem-se os autos
com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
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Expedientes Necessários
Caridade, 04 de dezembro de 2018.
Tássia Fernanda de Siqueira
Juiz Eleitoral da 111º Zona - Respondendo
Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Processo n° 28-22.2018.6.06.0111 (Protocolo nº 12.674/2018)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
Sem advogado nos autos
Município: Paramoti
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito sobre prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2017, do PTB – PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO do município de Paramoti/CE.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas anual dentro do prazo, que expirou em
30 de abril de 2018.
Notificado o órgão estadual, ante a falta de vigência a agremiação em âmbito municipal, e cientificados pessoalmente o
presidente e/ou o tesoureiro do partido político no município acerca da omissão, todos deixaram transcorrer in albis o prazo
para resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.546/17, cujo prazo foi até 30/04/2018.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como a suspensão do registro do órgão de direção
municipal, enquanto perdurar a ausência de prestação de contas, conforme dispõe o art. 42 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, bem como
informe-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da suspensão do diretório partidário municipal. Empós, arquivem-se os autos
com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários
Caridade, 04 de dezembro de 2018.
Tássia Fernanda de Siqueira
Juiz Eleitoral da 111º Zona - Respondendo
Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Processo n° 31-74.2018.6.06.0111 (Protocolo nº 12.673/2018)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PRB - Partido Republicano Brasileiro
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira (OAB/CE n° 17.947)
ADVOGADO: Paula Azevedo da Silva (OAB/CE n° 13.054)
Município: Paramoti
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito sobre prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2017, do PRB – PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO do município de Paramoti/CE.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas anual dentro do prazo, que expirou em
30 de abril de 2018.
Notificado o órgão estadual, ante a falta de vigência a agremiação em âmbito municipal, e cientificados pessoalmente o
presidente e o tesoureiro do partido político no município acerca da omissão, todos deixaram transcorrer in albis o prazo para
resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.

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 244

Fortaleza, quinta-feira, 6 de dezembro de 2018

Página 43

Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.546/17, cujo prazo foi até 30/04/2018.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como a suspensão do registro do órgão de direção
municipal, enquanto perdurar a ausência de prestação de contas, conforme dispõe o art. 42 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, bem como
informe-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da suspensão do diretório partidário municipal. Empós, arquivem-se os autos
com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Caridade, 04 de dezembro de 2018.
Tássia Fernanda de Siqueira
Juiz Eleitoral da 111º Zona - Respondendo
Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Processo n° 32-59.2018.6.06.0111 (Protocolo nº 12.670/2018)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PP - Partido Progressista
Sem advogado nos autos
Município: Caridade
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito sobre prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2017, do PP – PARTIDO
PROGRESSISTA do município de Caridade/CE.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas anual dentro do prazo, que expirou em
30 de abril de 2018.
Notificado o órgão estadual, ante a falta de vigência a agremiação em âmbito municipal, e cientificados pessoalmente o
presidente e o tesoureiro do partido político no município acerca da omissão, todos deixaram transcorrer in albis o prazo para
resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.546/17, cujo prazo foi até 30/04/2018.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como a suspensão do registro do órgão de direção
municipal, enquanto perdurar a ausência de prestação de contas, conforme dispõe o art. 42 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, bem como
informe-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da suspensão do diretório partidário municipal. Empós, arquivem-se os autos
com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Caridade, 04 de dezembro de 2018.
Tássia Fernanda de Siqueira
Juiz Eleitoral da 111º Zona - Respondendo
Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Processo n° 36-96.2018.6.06.0111 (Protocolo nº 12.672/2018)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: AVANTE - Partido Avante
Sem advogado nos autos
Município: Paramoti
SENTENÇA
Vistos, etc.
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Versa o presente feito sobre prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2017, do AVANTE do município de
Paramoti/CE.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas anual dentro do prazo, que expirou em
30 de abril de 2018.
Notificado o órgão estadual, ante a falta de vigência a agremiação em âmbito municipal, e cientificados pessoalmente o
presidente e o tesoureiro do partido político no município acerca da omissão, todos deixaram transcorrer in albis o prazo para
resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.546/17, cujo prazo foi até 30/04/2018.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como a suspensão do registro do órgão de direção
municipal, enquanto perdurar a ausência de prestação de contas, conforme dispõe o art. 42 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, bem como
informe-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da suspensão do diretório partidário municipal. Empós, arquivem-se os autos
com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Caridade, 04 de dezembro de 2018.
Tássia Fernanda de Siqueira
Juiz Eleitoral da 111º Zona - Respondendo

116ª Zona Eleitoral
Decisões
Duplicidade de Inscrições Eleitorais N.º 1DCE1802598114
Protocolo: 33.465/2018
Autos: 8-16.2018.6.06.0116
Natureza: Duplicidade de Inscrições Eleitorais – N.º 1DCE1802598114
Eleitoras: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA PEREIRA - INSCRIÇÃO: 0935 0758 0752 – 116ª Zona Eleitoral/CE
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA - INSCRIÇÃO: 0935 0717 0787 – 116ª Zona Eleitoral/CE
DECISÃO
Vistos, etc c
Cuidam os presentes autos de COINCIDÊNCIA/DUPLICIDADE n.º 1DCE1802598114, detectada no batimento de dados
constante do Cadastro Nacional de Eleitores, realizado no dia 19 de novembro de 2018, pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE.
Ás fls. 02, relatório emitido pelo Sistema ELO em que se verifica a existência da inscrição n.º 0935 0758 0752, com data de
requerimento de 12/11/2018, na situação NÃO LIBERADA, bem como de inscrição n.º 0935 0717 0787, requerida em
05/11/2018, com situação LIBERADA, ambas pertencentes a esta 116º Zona Eleitoral/CE.
Nos termos do art. 35 da Resolução – TSE n.º 21.538/2003 foi publicado Edital n.º 091/2018 (Duplicidade de Inscrições
Eleitorais) no DJE/TRE/CE n.º 234 de 22 de novembro de 2018, às págs. 70/71, cujo prazo de 03 (três) dias transcorreu sem
apresentação de qualquer manifestação (fls.12).
Às fls. 13, a Chefia deste Cartório Eleitoral certifica que a eleitora trouxe a estes autos cópias de seus documentos pessoais
(fls. 14/15), onde se constata tratar-se da mesma pessoa, visto que informou a este Cartório Eleitoral que ao alistar-se em 05
de novembro de 2018, percebeu que o atendente não grafou seu nome de forma correta, esquecendo de colocar o
patronímico, a saber, PEREIRA.
É, em síntese, o relatório.
DECIDO.
A princípio, tem-se que a realização de batimento/cruzamento das informações constantes no Cadastro Nacional de Eleitores
pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, tem como escopo expurgar possíveis duplicidades ou pluralidades de inscrições
eleitorais para um mesmo eleitor.
Neste diapasão, examinando-se tudo que destes autos constam, infere-se que ambas as inscrições pertencem à mesma
eleitora, MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA PEREIRA, e que a presente duplicidade ocorreu por equívoco do operador do sistema
quando do atendimento, visto que em vez de haver realizado a operação de REVISÃO da inscrição eleitoral já existente, a
saber, 0935 0717 0787 – 116ª Zona Eleitoral/CE, corrigindo e atualizando os dados respectivos, efetivou um novo
ALISTAMENTO, gerando a inscrição 0935 0758 0752, também pertencente a este Juízo Eleitoral.
Ademais, informou a eleitora que, neste momento, seu título eleitoral "antigo" foi retido pelo atendente, posto, é claro, o
recebimento de um "novo" título.
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A legislação atinente à matéria, Resolução – TSE n.º 21.538/03, com o desiderato de preservar o histórico do eleitor, assevera
que, preferencialmente, o cancelamento deve recair na inscrição mais recente (art. 40, Inciso I).
Quanto à inscrição mais recente, visto que realizada em 12 (doze) de novembro do ano em curso, obviamente, ainda não
utilizada em nenhuma eleição. Todavia, nesta já coletados todos os dados de identificação biométrica (foto, assinatura e
impressões digitais) e, portanto, mais atualizada e completa com relação aos dados biográficos.
Pelas razões apontadas nos parágrafos anteriores e a possibilidade constante do art. 40, Inciso V, da Resolução – TSE n.º
21.538/03, neste caso, entendo ser mais prudente o cancelamento da inscrição mais antiga, 0935 0717 0787, com a
consequente regularização da inscrição mais recente, 0935 0758 0752, ambas pertencente a esta 116ª Zona Eleitoral/CE.
Verifica-se, portanto, que as informações trazidas a estes autos pelo Cartório Eleitoral mostram-se suficientes para o deslinde
da situação que gerou a duplicidade/coincidência em exame, não se imputando à eleitora qualquer indício de fraude, visto
tratar-se, tão somente, de batimento típico efetivado pelo sistema no ato do indevido alistamento eleitoral comentado.
Portanto, à guisa de todo o exposto, e visto tratar-se, inegavelmente, da mesma pessoa, DETERMINO o cancelamento da
inscrição 0935 0717 0787, e a consequente regularização da inscrição 0935 0758 0752, ambas pertencente a esta 116ª Zona
Eleitoral/CE, nos termos do que dispõem os arts. 40, ˜ 5º e 42, da Resolução – TSE n.º 21.538/03.
Procedam-se as anotações devidas no Sistema ELO.
Transcorrido o prazo previsto no art. 41, ˜ 4º, da Resolução – TSE n.º 21.538/03, sem a interposição de recurso, arquivem-se
os autos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 04 de dezembro de 2018.
Dilara Pedreira Guerreiro de Brito
Juíza – 116ª Zona Eleitoral/CE
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