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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
DESIGNAÇÃO DE JUIZES - 72ª E 98ª ZE'S
PORTARIA N.º 145/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 14.1.2019, o Dr. JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES, Juiz de Direito do Juizado Auxiliar
da 6ª Zona Judiciária, para responder pela 98ª Zona Eleitoral, sediada no município de Itarema, por motivo de férias do Dr.
Tiago Dias da Silva. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 4 de fevereiro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 148/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com os artigos 12 e 17 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 9.1.2019, o Dr. TIAGO DIAS DA SILVA, Juiz de Direito do Juizado Auxiliar da 11ª
Zona Judiciária, para responder pela 98ª Zona Eleitoral, sediada no município de Itarema, durante vacância, até ulterior
deliberação. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 4 de fevereiro de 2019
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 149/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 29.1.2019, o Dr. MIKHAIL DE ANDRADE TORRES, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Camocim, para responder pela 98ª Zona Eleitoral, sediada no município de Itarema, por motivo de férias do Dr. Tiago Dias da
Silva. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 4 de fevereiro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 166/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 4.2.2019, o Dr. SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA, Juiz de Direito do 2º
Juizado Auxiliar da 4ª Zona Judiciária, para responder pela 72ª Zona Eleitoral, sediada em Jaguaretama, durante as férias do
Dr. Jorge Cruz de Carvalho. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de fevereiro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 04/2019. Objeto:
Prestação de serviço de confecção de placas, adesivos e letreiros de comunicação visual para áreas externas e internas em
prédios utilizados pelo TRE/CE, na capital e interior, conforme as especificações do edital e seus anexos. Edital disponível a
partir do dia 11/02/2019. entrega das propostas a partir de 11/02/2019. abertura das propostas: 21/02/2019, às 15:00h, horário
de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 08/02/2019.
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Decisões Monocráticas
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO ELEITORAL Nº 33113 (331-13.2016.6.06.0012) - CLASSE 30
ORIGEM: PIQUET CARNEIRO-CE (12ª ZONA ELEITORAL - SENADOR POMPEU)
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RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
ADVOGADO(S): Thiago Batista de Carvalho - OAB: 25941/CE,
Sociedade de Advogados Batista & Souza Advocacia e Assessoria Jurídica - OAB: 1123/CE
LITISCONSORTE(S): MARIA WIONEIDE ISIDORO BORGES, ANTONIA GORETI BATISTA DAS CHAGAS
ADVOGADO(S): Thiago Batista e Carvalho - OAB: 25.941/CE
ADVOGADO(S): Sociedade de Advogados Batista & Souza Advocacia e Assessoria Jurídica - OAB: 1123/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
“Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, Diretório Municipal de
Piquet Carneiro/CE, referente às eleições municipais de 2016, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral Senador Pompeu/CE, que julgou DESAPROVADAS a prestação de contas de campanha do partido, na forma do art. 68, III, da
Resolução nº 23.463/2015.
Em Sentença, às fl. 19/20, desaprovadas as contas em tela, em razão da seguinte irregularidade apontada no parecer técnico
conclusivo de primeira instância (fls. 16/17): intempestividade dos relatórios financeiros de campanha com relação à duas
doações detectadas no Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
Ao final, concluiu que "do passeio dos autos, depreende-se que constam falhas e omissões que comprometem a regularidade
das contas prestadas. Tanto é assim que o Cartório Eleitoral e o Ministério Público manifestaram-se pela desaprovação das
contas" .
No Recurso Eleitoral, às fls. 23/26, alega o recorrente, em síntese, que: (i) a sentença não indica quais seriam as falhas e
omissões que culminaram na desaprovação das contas; (ii) a única irregularidade apontada foi o descumprimento quanto ao
prazo legal de entrega dos relatórios financeiros de campanha que não possui o condão de comprometer a regularidade das
contas; (iii) os supostos indícios de irregularidade não prejudicam a análise das contas e não revelam má-fé por parte do
recorrente.
Em Contrarrazões de Recurso, às fls. 29/33, a Promotoria Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral defende que: a) os fatos que
fundamentaram a desaprovação se encontram embasados em documentos carreados nos autos; b) o recorrente não aponta
qualquer elemento apto a justificar a aprovação das contas do partido ou a sua aprovação com ressalvas. Conclui pedindo que
seja julgado improcedente o Recurso, mantendo in totum a sentença de primeiro grau.
Parecer Técnico Conclusivo, às fls. 38/39, da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, manifestando-se pela
desaprovação das contas, em virtude da não obediência ao estabelecido no art. 7º da Resolução do TSE nº 23.463/2015, já
que procedeu a abertura da conta bancária específica de campanha apenas em 05/09/2016.
A Procuradoria Regional Eleitoral em parecer, às fls. 42/49, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, a
fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
Em Despacho, à fl. 50, determinei a intimação dos dirigentes partidários, Presidente e Tesoureiro, para que ingressassem no
feito na condição de litisconsortes necessários e se manifestassem sobre as irregularidades identificadas no processo e acerca
de eventual anulação da sentença, diante da ausência de citação deles.
À fl. 51, expedida Carta de Ordem com a finalidade de intimar pessoalmente a Presidenta e a Tesoureira do Partido para o fim
supracitado.
Em Petição de fls. 52/55, as dirigentes partidárias, em resumo, pleiteiam o provimento do recurso para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas.
Veio-me concluso. Passo a decidir.
Compulsando os fólios, verifico que, em primeiro grau, apenas a agremiação partidária foi notificada para se manifestar sobre
as irregularidades detectadas no Parecer Técnico Preliminar.
Os dirigentes partidários (Presidente e Tesoureiro), consoante relatado, ingressaram na relação processual somente em
segundo grau, quando já sentenciado o feito, o que contraria, a meu sentir, a legislação eleitoral aplicável.
Vejamos o que dispõe a Resolução TSE nº 23.463/2015 (art. 41, § 10, e art. 84, III):
Art. 41. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
(...)
§ 10. O presidente e o tesoureiro do partido político são responsáveis pela veracidade das informações relativas à prestação
de contas do partido, devendo assinar todos os documentos que a integram e encaminhá-la à Justiça Eleitoral no prazo legal.
Art. 84. As intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser realizadas na pessoa do advogado
constituído pelo partido político ou pelo candidato, devendo abranger:
(...)
III - na hipótese de prestação de contas de órgão partidário, o partido e os dirigentes responsáveis, na pessoa de seus
advogados.
Depreende-se, portanto, que os dirigentes partidários (Presidente e Tesoureiro) são responsáveis pela prestação de contas do
partido e devem ser intimados para todos os atos do processo. O que não ocorreu in casu.
Assim, a não participação, desde o início do processo, dos dirigentes partidários, na condição de litisconsortes necessários, é
causa de nulidade da sentença proferida em primeiro grau, dada a inobservância do disposto nas normas citadas, pois
descumpridos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, deve o processo retornar à Origem para regular tramitação com a intimação, ainda em primeiro grau, dos dirigentes
partidários, nos moldes da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Nesse sentido, colaciono precedentes do TSE e deste Regional:
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO (PTB) - ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. RES.-TSE N° 23.432/2014 E RES.-TSE N°
23.464/2015. DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. RESPONSABILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA INTEGRAR A DEMANDA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA N° 26/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, as Resoluções- TSE
nº 23.432/2014 e n° 23.464/2015 exigem a citação dos dirigentes partidários para compor o polo passivo da prestação de
contas do partido quando constatadas irregularidades na gestão dos recursos repassados às agremiações, razão pela qual os
autos devem retornar ao Tribunal de origem. 2. A medida em questão objetiva preservar as garantias constitucionais dos
responsáveis do partido político, notadamente o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, visto que preveem
expressamente a oportunidade para a apresentação de defesa pelo partido e pelos responsáveis partidários. (...) 5. Agravo
regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 8740, Acórdão, Relator(a) Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 26/09/2017).
Negritei
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO. ELEIÇÃO 2016. DESAPROVAÇÃO. NULIDADE DA
SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. ART. 84,
INC. III, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/15.NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE OFÍCIO. 1.
Na espécie, recurso eleitoral interposto em face de sentença que desaprovou a prestação de contas de campanha eleitoral do
Partido Recorrente, referente ao pleito de 2016. 2. Nulidade de sentença suscitada ex officio pelo Relator. Os responsáveis
pelas contas devem ser chamados a integrar o processo. No caso, apenas a agremiação foi notificada após a emissão do
relatório preliminar para realização de diligências. 3. A necessária intimação visa garantir o princípio da ampla defesa e do
contraditório, tendo em vista a previsão de responsabilidade do Presidente e Tesoureiro constante do parágrafo 10 do art. 41
da Resolução TSE nº 23.463/2015. 4. Assim, em razão da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
deve a sentença em questão ser anulada, bem como os autos encaminhados à origem para o seu regular processamento com
a devida intimação do presidente e do tesoureiro do Partido Político. Inteligência do art. 84, inciso III, da Resolução TSE nº
23.463/2015. 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem.
(Recurso Eleitoral nº 129-85.2016.6.06.0028 Juazeiro do Norte-CE (28ª Zona Eleitoral - Juazeiro do Norte, Des. Haroldo
Correia de Oliveira Máximo - Sessão Ordinária em 28/8/2018)
Negritei
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DIRIGENTES CONTEMPORÂNEOS AOS FATOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS.
LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Trata-se de recurso eleitoral (fl. 44/54) interposto pelo Partido Social Democrático - PSD, Comissão Provisória Municipal de
Fortaleza/CE, em face da sentença (fl. 40/41) do Juízo da 83ª Zona Eleitoral (Fortaleza), que desaprovou suas contas de
campanha nas eleições municipais de 2016 (Resolução TSE nº 23.463/2015, art. 68, III), em razão de atraso na entrega dos
relatórios financeiros (72 horas) e divergência de valores (fl. 13/14) entre o recibo eleitoral (R$500,00) e o correspondente
termo de doação (R$1.000,00).
2. Evidencia-se do exame dos autos que apenas o partido foi cientificado para apresentar defesa quanto às irregularidades
apontadas em parecer técnico. Ocorre que, os dirigentes partidários (presidente e tesoureiro) são responsáveis pela prestação
de contas do partido e devem ser intimados para todos os atos do processo, conforme Resolução TSE nº 23.463/2015 (art. 41,
§ 10, e art. 84, III).
3. Os dirigentes partidários que devem necessariamente integrar a relação processual conjuntamente com o partido são os
contemporâneos aos fatos contábeis/administrativos a que se referem as contas prestadas, não os supervenientes.
Precedentes.
4. No caso, só houve a intimação dos atuais dirigentes, não o dos em exercício na data dos fatos, em violação dos princípios
do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF). A ausência de formação do litisconsórcio necessário implica
nulidade processual, conforme precedentes recentes deste TRE/CE (RE 12985 e PC 3845).
5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação, com a intimação do presidente e
tesoureiro do partido, à época da eleição de 2016, para constituição de advogado.
(Recurso Eleitoral nº 57-30.2016.6.06.0083, Fortaleza-CE (83ª Zona Eleitoral, Juiz Alcides Saldanha Lima - DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 216, Data 25/10/2018, Página 08/09)
Negritei
Nesse contexto, torno sem efeito o despacho de fl. 50, na medida em que, segundo entendimento da Corte deste Regional, o
ingresso dos dirigentes nesta fase recursal não supre a finalidade da norma.
Friso que restou assentado por esta Corte, quando do julgamento proferido nos autos do Recurso Eleitoral nº 1353.2017.6.06.0090, que, em situações análogas ao presente caso, pois pacificado tal entendimento, a decisão pelo retorno dos
autos à origem poderia ser lavrada de forma monocrática, em privilégio à celeridade na tramitação dos feitos nesta Justiça
Especializada. Assim o faço, pautado na previsão contida no art. 927, V, do Código de Processo Civil.
ISSO POSTO, declaro nula a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral - Senador Pompeu/CE, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem para a citação dos dirigentes partidários responsáveis, nos termos do art. 84 da RTSE nº
23.463/2015.
Expedientes necessários.
À Secretaria Judiciaria, para cumprimento.
Fortaleza-CE, 5 de fevereiro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator”
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DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO ELEITORAL Nº 3821 (38-21.2017.6.06.0008) - CLASSE 30
ORIGEM: FORTIM-CE (8ª ZONA ELEITORAL - ARACATI)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADVOGADA(S): Danielle Gondim Campelo - OAB: 18.218/CE
LITISCONSORTE(S): JOÃO ROBERTO DE CARVALHO NETO, JOSÉ RINALDO DOS SANTOS
ADVOGADA: Monique Ribeiro da Costa Soares - OAB: 19.128/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão
Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, Diretório
Municipal de Fortim/CE, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral - Aracati/CE, que julgou DESAPROVADA
a prestação de contas anual do partido, referente ao exercício financeiro de 2016, condenando o órgão partidário à suspensão
do recebimento de verbas do fundo partidário por 4 (quatro) meses, na forma do art. 48, §2º, da Resolução nº 23.432/2014.
Em Sentença, às fls. 12/12-v, desaprovadas as contas do partido, em resumo, em razão de ter sido apresentada "declaração
de ausência de movimentação de recursos atestando a inexistência de movimentação financeira no exercício de 2016, ao
passo que as informações enviadas à Justiça Eleitoral, por meio eletrônico, pelas instituições financeiras não confirmam tal
documento, mas demonstram o oposto" .
Em Embargos de Declaração da sentença, com pedido de efeitos modificativos, às fls. 14/15, foi alegada contradição no
decisum, tendo sido rejeitados em decisão de fls. 18/19.
No Recurso Eleitoral, às fls. 21/24, pleiteia-se a reforma da sentença para aprovação das contas, sob a alegação de que o
partido recorrente sequer possuía conta bancária aberta, a não ser a da campanha eleitoral, cujas contas já foram prestadas.
Assim, a declaração de ausência de movimentação de recursos é legítima, pois não se confunde prestação de contas eleitoral
com prestação de contas anuais.
Parecer Técnico Conclusivo, às fls. 28/29, da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, manifestando-se pela
desaprovação das contas, pois apesar de o partido "alegar que os recursos referem-se a doações e gastos realizados durante
a última eleição, tal movimentação enquadra-se no art. 5º, IV, da RTSE nº 23.464, que trata das finanças e contabilidade dos
partidos políticos. Desta forma, a movimentação realizada pelo partido é única, não havendo segregação entre campanha e
demais recursos. Além disso, os termos da declaração referem-se, claramente, à ausência de recursos de qualquer natureza."
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de fls. 31/36, manifestou-se, em suma, pelo conhecimento e não provimento do
recurso.
Em Despacho de fl. 37, foi determinada a intimação dos dirigentes partidários, Presidente e Tesoureiro, para ingressarem no
feito, devidamente representados por instrumento procuratório, e se manifestarem: sobre as irregularidades identificadas no
processo e acerca de eventual anulação da sentença por ausência de citação dos dirigentes.
Após cumprimento da carta de ordem com o fim supracitado, acostadas aos autos as Petições de fls. 44/46 e de fl. 55,
respectivamente, dos dirigentes partidários e do partido político ora interessado, requerendo a anulação da sentença proferida,
haja vista a falta de citação/intimação do Presidente e do Tesoureiro do Partido recorrente, com o consequente retorno dos
autos à Origem.
Veio-me concluso. Passo a decidir.
Compulsando os fólios, verifico que, em primeiro grau, na fase instrutória, apenas a indigitada agremiação partidária foi
intimada para se manifestar sobre as irregularidades detectadas no Relatório Preliminar.
O Presidente e o Tesoureiro, conforme se observa, não ingressaram na relação processual, o que contraria, a meu sentir, a
legislação eleitoral aplicável.
Isso porque os dirigentes partidários são, junto aos partidos políticos, corresponsáveis pelas obrigações partidárias previstas
em lei, dentre elas a prestação de contas de exercício financeiro, e, em virtude disso, devem compor a relação processual
desde o início, na condição de litisconsortes necessários, conforme previsto nos arts. 2º, parágrafo único e 38 da Resolução
TSE nº 23.432/2014. Extraio:
Art. 2º Os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado, e seus dirigentes sujeitam-se, no que se refere a finanças,
contabilidade e prestação de contas à Justiça Eleitoral, às disposições contidas na Constituição Federal, na Lei nº 9.096, de
1995, na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, nesta resolução, nas normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade e em outras normas expedidas pelo TSE.
Parágrafo único. As disposições desta resolução não desobrigam o partido político e seus dirigentes do cumprimento de outras
obrigações principais e acessórias, de natureza administrativa, civil, fiscal ou tributária, previstas na legislação vigente.
Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade
técnica ou no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, o juiz ou relator determinará a citação do órgão partidário e
dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que
pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Nesse contexto, na espécie, a não citação dos dirigentes partidários responsáveis, Presidente e Tesoureiro, é causa de
nulidade da sentença proferida, na medida em que foram descumpridos os princípios do contraditório e da ampla defesa,
devendo os autos retornarem à Origem para regular tramitação com a citação dos dirigentes partidários, na condição de
litisconsortes necessários, nos termos da Resolução TSE nº 23.432/2014.
Sob esse prisma, cito precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO (PTB) - ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. RES.-TSE N° 23.432/2014 E RES.-TSE N°
23.464/2015. DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. RESPONSABILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA INTEGRAR A DEMANDA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA N° 26/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, as Resoluções - TSE
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nº 23.432/2014 e n° 23.464/2015 exigem a citação dos dirigentes partidários para compor o polo passivo da prestação de
contas do partido quando constatadas irregularidades na gestão dos recursos repassados às agremiações, razão pela qual os
autos devem retornar ao Tribunal de origem. 2. A medida em questão objetiva preservar as garantias constitucionais dos
responsáveis do partido político, notadamente o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, visto que preveem
expressamente a oportunidade para a apresentação de defesa pelo partido e pelos responsáveis partidários. (...) 5. Agravo
regimental desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 8740, Acórdão, Relator(a) Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 26/09/2017).
Negritei
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
MODIFICATIVOS. VÍCIO DE OMISSÃO. RECONHECIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL E 1022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO FEITO. CITAÇÃO DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os dirigentes partidários, presidente e tesoureiro, devem ser chamados a integrar o processo,
sendo imprescindível a formação de litisconsórcio necessário na prestação de contas, sob pena de ensejar nulidade.
Inteligência do art. 38 da Resolução TSE nº 23.464/2015. 2. Na hipótese dos autos, apenas o partido político foi citado para se
manifestar, resultando em prejuízo, pois julgadas as contas como não prestadas e suspenso o repasse de eventuais cotas do
fundo partidário, por inércia do PTB na apresentação de documentos exigidos, notadamente o instrumento procuratório. 3. A
jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que os dirigentes partidários são litisconsortes necessários no processo
de prestação de contas de partido, devendo ser citados para, querendo, integrá-lo. Precedentes. 4. Vício de omissão
reconhecido, com fulcro nos arts. 275 do Código Eleitoral c/c 1022 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Pois, mesmo
diante da manifestação da Secretaria de Controle Interno, por meio da Cota de fls. 32-32-verso, não houve intimação dos
dirigentes da agremiação interessada, nem pronunciamento no acórdão questionado acerca dos motivos pelos quais deixou-se
de proceder tal ato. 5. Ausente a formação do litisconsórcio necessário, o feito deve ser anulado desde a citação do PTB, a fim
de que sejam citados os respectivos dirigentes partidários. 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente
providos.(TRE-CE - PC: 3845 FORTALEZA - CE, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de
Julgamento: 20/03/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 54, Data 23/03/2018, Página 13/14)
Negritei
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. APROVAÇÃO. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. ACOLHIMENTO. ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE n.
23.464/15. Acolhida a preliminar de nulidade do feito, desde a notificação acerca do relatório de diligências, por ausência de
inclusão dos responsáveis partidários (presidente e tesoureiro) no polo passivo. Citação que se faz necessária nos processos
de prestação de contas partidárias. Alinhamento ao entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Anulação do feito. Retorno
dos autos ao juízo de origem. (TRE-RS - RE: 1459 MAÇAMBARÁ - RS, Relator: DR. LUCIANO ANDRÉ LOSEKANN, Data de
Julgamento: 10/10/2017, Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 184, Data 13/10/2017,
Página 4)
Negritei
Dessa forma, tendo em vista que não só a agremiação partidária, mas também os seus dirigentes devem ser citados nos
termos do art. 38 da citada Resolução, pois todos são responsáveis pela prestação de contas, razão assiste ao recorrente
quando argumenta que:
"Inconformado, o PROS recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Zona Eleitoral, tendo sido determinada a
intimação/citação dos ora peticionantes, somente neste momento processual em que os autos se encontram em fase recursal,
o que gera nulidade processual, devendo os autos serem devolvidos para a primeira instância, para assim ser suprida referida
nulidade, com a consequente anulação da sentença proferida." (fl. 45)
Nesse diapasão, torno sem efeito o despacho de fl. 37, na medida em que, segundo entendimento da Corte deste Regional, o
ingresso dos dirigentes nesta fase recursal não supre a finalidade da norma.
Friso, por fim, que restou assentado por esta Corte, quando do julgamento proferido nos autos do Recurso Eleitoral nº 1353.2017.6.06.0090, que, em situações análogas ao presente caso, pois pacificado tal entendimento, a decisão pelo retorno dos
autos à origem poderia ser lavrada de forma monocrática, em privilégio à celeridade na tramitação dos feitos nesta Justiça
Eleitoral. Assim o faço, pautado na previsão contida no art. 927, V, do Código de Processo Civil.
ISSO POSTO, declaro nula a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral - Aracati/CE, determinando o retorno dos autos
ao Juízo de origem para citação dos dirigentes partidários responsáveis à época da prestação de contas em apreço, ano 2016,
bem como dos atuais dirigentes, em razão da responsabilidade solidária.
Expedientes necessários.
À Secretaria Judiciária, para cumprimento.
Fortaleza-CE, 7 de fevereiro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
Despachos
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 10002 (100-02.2018.6.06.0081) - CLASSE 30
ORIGEM: TIANGUÁ-CE (81ª ZONA ELEITORAL - TIANGUÁ)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): LUIZ MENEZES DE LIMA, AROLDO CARDOSO PORTELA, COLIGAÇÃO "O TRABALHO VAI
CONTINUAR"
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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ADVOGADOS(S): Leandro Lima Valência - OAB: 23.392/CE, Jario Mario Alves Penha Júnior - OAB: 33.669/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "GENTE EM PRIMEIRO LUGAR" - PTB/PC DO B/PP/PR/AVANTE/SD/PDT/DEM/PPL/PT
ADVOGADA(S): Francisca Arnália Cunha de Freitas Terceiro - OAB: 37313/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R. h.
Intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, à Procuradoria Regional Eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 5 de fevereiro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator”
DESPACHO
EXPEDIENTE PROTOCOLO Nº 2.283/2019
REQUERENTE: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM
ADVOGADO(S): GUILHERME CAMARÃO PORTO - OAB: 27489/CE
REF.:RECURSO ELEITORAL Nº 18590 (185-90.2016.6.06.0102) - CLASSE 30
ORIGEM: PENAFORTE-CE (70ª ZONA ELEITORAL - BREJO SANTO)
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
ADVOGADOS(S): SÉRGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - OAB: 2.799/CE
ADVOGADO(S): JOSÉ PINTO QUEZADO NETO - OAB: CE005993/CE, JOSÉ GURGEL CARLOS DA SILVA - OAB:
CE007115/CE, SOLANGE MARIA QUEZADO SANTOS GURGEL - OAB: ce016033/CE, PAOLO GIORGIO QUEZADO
GURGEL E SILVA - OAB: 16.629/CE
ADVOGADA(S): YANNA PAULA LUNA ESMERALDO - OAB: 16696/CE, MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E
SILVA - OAB: 18971/CE, MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA GURGEL - OAB: 19348/CE, PATRÍCIA LUCAS MAIA OAB: 32012/CE, SAMARA DA PAZ OLIVEIRA - OAB: 24.482/CE, AMANDA PERES DA SILVEIRA - OAB: 24573/CE
ADVOGADO(S): SÉRGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - OAB: 28561/CE
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM, GIOVANNI HEVERTON PEREIRA MATIAS
ADVOGADO(S): GUILHERME CAMARÃO PORTO - OAB: 27489/CE
RECORRIDO(S): WECSLEY FERNANDES LIMA
ADVOGADO(S): RAIMUNDO SOARES FILHO - OAB: CE011087/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Defiro o pedido de Francisco Agabio Sampaio Rolim, fls. 260.
Com efeito, determino à Secretaria Judiciária que providencie cópia das mídias digitais constantes dos autos e as entregue ao
peticionante.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 8 de fevereiro de 2019.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS”
Relator”

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 728/2019
FIXA A DATA E APROVA AS INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PARA OS CARGOS
DE PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CEARÁ.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 30, incisos IV, XVI e XVII e
art. 224 do Código Eleitoral, e o art. 20, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como nos termos da Resolução
TSE n.º 23.280/2010;
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Recurso Eleitoral nº 312-22.2016.6.06.0007 e apensos nº 31307.2016.6.06.0007 e nº 342-57.2016.6.06.0007, Classe 30, que deliberou pela realização de eleição direta no Município de
Cascavel (7ª Zona Eleitoral),
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução fixa a data e aprova instruções para a realização de eleição suplementar para os cargos de Prefeito e
de Vice-Prefeito do Município de Cascavel.
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Parágrafo único. Aplicam-se ao pleito as disposições da Lei Complementar n.º 64/90, do Código Eleitoral e da Lei n.º 9.504/97,
bem como, no que for cabível, as disposições previstas nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal para as
eleições ocorridas em 2 de outubro de 2016.
Art. 2º A eleição será realizada no dia 17 (dezessete) de março de 2019, para mandatos a se expirarem no dia 31 (trinta e um)
de dezembro de 2020.
Art. 3º Estarão aptos a participar da eleição todos os partidos que tenham registrado seu estatuto 01 (um) ano antes do pleito e
que permaneçam registrados no Tribunal Superior Eleitoral, e tenham, até a data da convenção, órgão de direção constituído
no município, devidamente anotado neste Tribunal Regional Eleitoral.
CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES PARA A ESCOLHA DOS CANDIDATOS
Art. 4º As convenções partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e a escolha de candidatos serão realizadas nos dias
16 e 17 de fevereiro de 2019, nelas podendo concorrer o eleitor que possuir domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo de
seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo, salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo
superior.
CAPÍTULO III
DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
Art. 5º O candidato deverá desincompatibilizar-se, nos termos da Lei Complementar n.º 64/90, nas vinte e quatro horas
seguintes a sua escolha em convenção partidária, consoante o que dispõe a Resolução TSE n.º 21.093, de 9 de maio de 2002.
CAPÍTULO IV
DO REGISTRO DOS CANDIDATOS
SEÇÃO I
DO PEDIDO
Art. 6º Os partidos políticos e as coligações solicitarão ao Juízo Eleitoral competente o registro de seus candidatos até as 19
horas do dia 19 de fevereiro de 2019.
§ 1º Na hipótese de o partido político ou a coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo até as
19 (dezenove) horas do dia 20 de fevereiro de 2019.
§ 2º O pedido de registro deverá ser gerado obrigatoriamente em meio digital e impresso pelo Sistema de Candidaturas Módulo
Externo (CANDex), desenvolvido pelo TSE.
Art. 7º O edital com os pedidos de registro dos candidatos será publicado no Cartório Eleitoral até o dia 21 de fevereiro de
2019, no mural eletrônico, para ciência dos interessados, passando a correr o prazo de 05 (cinco) dias, para qualquer
candidato, partido político, coligação ou Ministério Público apresentarem impugnação, em petição fundamentada, conforme
previsto no art. 3º da Lei Complementar n.º 64/90.
SEÇÃO II
DAS IMPUGNAÇÕES, DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE REGISTRO E DOS RECURSOS
Art. 8º Havendo impugnação, que será imediatamente certificada pelo(a) Chefe de Cartório, o impugnado será imediatamente
notificado e começará a correr o prazo de 07 (sete) dias para a contestação, aplicando-se o disposto nos arts. 4º a 6º da Lei
Complementar n.º 64/90.
Art. 9º O Representante do Ministério Público Eleitoral atuará em todas as fases do processo eleitoral, ainda que não haja
impugnação, atendendo o prazo de 24 horas, quando no exercício da função de custos legis.
Art. 10 Não havendo impugnação, o Juiz Eleitoral decidirá sobre o pedido de registro em 24 (vinte e quatro) horas, contadas do
encerramento do prazo previsto no artigo anterior.
Parágrafo único. A decisão será imediatamente apresentada em cartório e publicada no mural eletrônico.
Art. 11 Todos os pedidos de registros de candidaturas, inclusive os impugnados, devem estar julgados e as respectivas
decisões publicadas até o dia 08 (oito) de março de 2019.
Art. 12 No caso de haver recurso, após o devido processamento, os autos serão imediatamente remetidos ao Tribunal
Regional Eleitoral, pelo meio de transporte mais rápido, inclusive por portador, correndo as despesas do transporte, nesse
último caso, por conta do recorrente.
§ 1º No Tribunal Regional Eleitoral, o recurso será protocolizado, autuado e distribuído no mesmo dia e encaminhado à
Procuradoria Regional Eleitoral, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para emissão de parecer.
§ 2º Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao Relator, que terá até 24 (vinte e quatro) horas para leválos a julgamento, independentemente de publicação de pauta, em sessão extraordinária, se for o caso.
CAPÍTULO V
DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
Art. 13 É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu registro indeferido, cancelado ou
cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro (Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 17, e Código Eleitoral, art. 101, § 1º).
§ 1º A escolha do substituto deve ser feita na forma estabelecida no estatuto do partido político a que pertencer o substituído,
devendo o pedido de registro ser requerido até 5 (cinco) dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial
que deu origem à substituição até o dia 09 (nove) de março de 2019. (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 1º, e Código Eleitoral,
art. 101, § 5º).
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§ 2º O prazo de substituição para o candidato que renunciar é contado a partir da homologação da renúncia, até o dia 09
(nove) de março de 2019.
§ 3º Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para elaboração da lista de candidatos e preparação das urnas, o
substituto concorrerá com o nome, o número e, na urna eletrônica, com a fotografia do substituído.
§ 4º Na hipótese de substituição, cabe ao partido político ou à coligação do substituto dar ampla divulgação ao fato, para
esclarecimento do eleitorado, sem prejuízo da divulgação também por outros candidatos, partidos políticos ou coligações e,
ainda, pela Justiça Eleitoral.
Art. 14 O pedido de registro de substituto deve ser gerado obrigatoriamente em meio digital e impresso pelo Sistema de
Candidaturas Módulo Externo (CANDex), acompanhado dos documentos do candidato substituto.
CAPÍTULO VI
DA PROPAGANDA ELEITORAL
Art. 15 A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 20 (vinte) de fevereiro de 2019, observando-se as regras
constantes na Lei n.º 9.504/97.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16 Ficam mantidas as composições das Mesas Receptoras constituídas para as eleições de 28 (vinte e oito) de outubro de
2018, facultado ao Juiz Eleitoral proceder às substituições que se fizerem necessárias, nos termos da Legislação Eleitoral.
Art. 17 O Presidente da Junta Eleitoral será o Juiz titular da 7ª Zona Eleitoral, ficando mantidos os demais membros que
funcionaram por ocasião das eleições de 2018, facultado a este Tribunal proceder às substituições que se fizerem necessárias,
nos termos da Legislação Eleitoral.
Art. 18 As cédulas de contingência para a presente eleição serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral no padrão e cor
estabelecidos na Resolução TSE n.º 23.456/2015.
Art. 19 Poderão votar eleitores regularmente inscritos até o dia da publicação desta Resolução.
Parágrafo único. A geração dos cadernos de votação ficará a cargo do Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 20 No período de 19 de fevereiro de 2019 até a proclamação dos eleitos, os prazos serão contínuos e peremptórios, nos
termos do art. 16 da Lei Complementar n.º 64/90, procedidas as reduções necessárias à observância do disposto no art. 224
do Código Eleitoral.
§ 1º O Cartório Eleitoral divulgará o horário de seu funcionamento para o período previsto no caput, porém, o expediente não
poderá ser encerrado antes das 19 horas nos dias 19 e 20 de fevereiro, tendo em vista o disposto no art. 6º desta Resolução.
§ 2º Caberá à Corregedoria Regional Eleitoral promover a alteração do horário fixado no parágrafo anterior, para atender a
necessidade dos serviços eleitorais.
Art. 21. Havendo conveniência administrativa, as seções eleitorais poderão ser agregadas, após oitiva da Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.
Art. 22. A arrecadação de recursos na campanha eleitoral e a sua aplicação, bem como a prestação de contas da nova eleição,
serão disciplinadas em ato próprio.
Parágrafo único. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada até 01 (um) dia antes da diplomação.
Art. 23 O Juiz Eleitoral, atendendo o prazo limite do dia 27 de março de 2019, diplomará o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no
Município de Cascavel.
Art. 24 Fica aprovado o calendário anexo, que integra a presente Resolução.
Art. 25 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral ad referendum da Corte.
Art. 26 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza, aos 08 dias do mês de fevereiro do ano de 2019.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
PRESIDENTE
Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos
VICE-PRESIDENTE SUBSTITUTO
Juiz Federal Alcides Saldanha Lima
JUIZ
Juiz de Direito Roberto Viana Diniz de Freitas
JUIZ
Juiz de Direito Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
JUIZ
Jurista David Sombra Peixoto
JUIZ
Procuradora da República Lívia Maria de Sousa
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTA
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ANEXO I
CALENDÁRIO ELEITORAL
ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO
NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL (7ª ZE)
(17 de março de 2019)
2018
MARÇO
17 de março de 2018 – Sábado
(1 ano antes)
1. Data até a qual todos os partidos políticos que pretendam participar da eleição devem ter obtido registro de seus estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral.
SETEMBRO
17 de setembro de 2018 – Segunda-feira
(6 meses antes)
1. Data até a qual os candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem estar com a filiação deferida no âmbito
partidário.
2. Data até a qual os candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem ter requerido inscrição eleitoral ou transferência
de domicílio para o município de Cascavel/CE, 7ª Zona Eleitoral.
2019
FEVEREIRO
16 de fevereiro de 2019 – Sábado
(29 dias antes)
1. Início do prazo para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos a Prefeito
e Vice-Prefeito.
17 de fevereiro de 2019 – Domingo
(28 dias antes)
1. Último dia do prazo para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos.
18 de fevereiro de 2019 – Segunda-feira
(27 dias antes)
1. Data a partir da qual as emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário, deverão observar as
vedações contidas no art. 45 da Lei n.º 9.504/97.
19 de fevereiro de 2019 – Terça-feira
(26 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem no Cartório Eleitoral da 7ª Zona Eleitoral, até as 19
(dezenove) horas, o requerimento de registro de candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito.
2. Data a partir da qual o Cartório Eleitoral permanecerá aberto aos sábados, domingos e feriados, em regime de plantão, até
as 19 (dezenove) horas (LC n.º 64/90, art. 16).
3. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as condutas descritas nos arts. 73 e seguintes da Lei n.º 9.504/97,
no que couberem.
4. Data a partir da qual é vedado a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas.
5. Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as
justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança (Lei n.º 9.504/97, art. 94).
20 de fevereiro de 2019– Quarta-feira
(25 dias antes)
1. Último dia para os candidatos, escolhidos em convenção, requererem seus registros perante o Cartório Eleitoral da 7ª Zona
Eleitoral, até as 19 (dezenove) horas, caso os partidos políticos ou as coligações não os tenham requerido.
2. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei n.º 9.504/97, art. 36, caput).
3. Data a partir da qual os partidos políticos registrados podem fazer funcionar, das 8 (oito) às 22 (vinte e duas) horas, altofalantes ou amplificadores de voz, nas suas sedes ou em veículos (Lei n.º 9.504/97, art. 39, § 3º).
4. Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de
sonorização fixa, das oito às vinte e quatro horas (Lei n.º 9.504/97, art. 39, § 4º).
5. Data a partir da qual, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou concedidos farão
instalar, nas sedes dos diretórios municipais, devidamente registrados, telefones necessários, mediante requerimento do
respectivo presidente e pagamento das taxas devidas (Código Eleitoral, art. 256, § 1º).
6. Último dia para os Tribunais de Contas tornarem disponível à Justiça Eleitoral relação daqueles que tiverem suas contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão
competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja
sentença judicial favorável ao interessado.
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21 de fevereiro de 2019 – Quinta-feira
(24 dias antes)
1. Último dia para o Cartório Eleitoral publicar o edital contendo os pedidos de registro de candidatura para ciência dos
interessados.
2. Data a partir da qual o Juiz Eleitoral deve convocar os partidos políticos e a representação das emissoras de televisão e de
rádio para a elaboração de plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, se for o caso.
3.Último dia para a designação da localização das seções eleitorais.
4. Último dia para publicação dos nomes das pessoas indicadas para compor a Junta Eleitoral, mesmo que mantida a relação
constante das eleições realizadas em 28 de outubro de 2018.
5. Último dia para publicação do edital de nomeação e convocação dos mesários para constituírem as Mesas, mesmo que
mantida a relação constante das eleições realizadas em 28 de outubro de 2018.
24 de fevereiro de 2019 – Domingo
(21 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos impugnarem, em petição fundamentada, os nomes das pessoas indicadas para compor
a Junta Eleitoral, observado o prazo de 3 (três) dias após a respectiva publicação.
2. Último dia para o Juiz Eleitoral realizar sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou
coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito.
26 de fevereiro de 2019 – Terça-feira
(19 dias antes)
1. Data a partir da qual é assegurada prioridade postal aos partidos políticos para a remessa da propaganda de seus
candidatos registrados.
2. Último dia para qualquer candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de
registro de candidatos, observado o prazo de 5 (cinco) dias após a respectiva publicação (Lei Complementar n.º 64/90, art. 3º).
3. Último dia para qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos dar ao Juízo Eleitoral notícia de inelegibilidade que
recaia em candidato com pedido de registro apresentado.
4. Último dia para os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço público oficiarem ao Juiz Eleitoral,
informando o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de que dispõem para a eleição.
5. Último dia para os membros das Mesas Receptoras recusarem a nomeação.
6. Último dia para os partidos políticos reclamarem da nomeação dos membros das Mesas Receptoras (Lei n.º 9.504/97, art.
63).
7. Data a partir da qual pode ser veiculada propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se for o caso.
8. Último dia para o diretório municipal indicar integrantes da Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei n.º 6.091/74,
art. 14).
27 de fevereiro de 2019 – Quarta-feira
(18 dias antes)
1. Último dia para nomeação dos membros da Junta Eleitoral.
2. Último dia para o Juiz Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação dos membros das Mesas
Receptoras.
3. Data da instalação da Comissão Especial de Transporte e Alimentação.
4. Último dia para requisição de veículos e embarcações aos órgãos ou unidades do serviço público para a votação.
5. Último dia para o Presidente da Junta Eleitoral comunicar ao Tribunal e publicar, mediante edital, os nomes dos
escrutinadores e auxiliares que houver nomeado.
MARÇO
02 de março de 2019 – Sábado
(15 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos recorrerem da decisão do Juiz Eleitoral sobre a nomeação dos membros da Mesa
Receptora.
2. Último dia para os partidos políticos oferecerem impugnação motivada aos nomes dos escrutinadores e auxiliares
nomeados, constantes do edital publicado.
08 de março de 2019 – Sexta-feira
(09 dias antes)
1.Último dia para a verificação e substituição das fotografias e dos dados que constarão na urna eletrônica por parte dos
candidatos, partidos políticos ou coligações, caso necessário.
2. Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito, mesmo os impugnados, devem estar
julgados pelo Juiz Eleitoral e publicadas as respectivas decisões.
09 de março de 2019 – Sábado
(08 dias antes)
1. Último dia para o pedido de substituição de candidatos para os cargos majoritários, exceto em caso de falecimento, caso em
que poderá ser efetivado após esta data, observado, em qualquer situação, o prazo de até 5 (cinco) dias contados do fato ou
da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º)”.
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12 de março de 2019 – Terça-feira
(05 dias antes)
1. Data a partir da qual nenhum candidato, membro de Mesa Receptora e fiscal de partido poderão ser detidos ou presos,
salvo em flagrante delito (Código Eleitoral, art. 236, §1º).
2. Último dia para o Tribunal decidir os recursos interpostos contra a nomeação dos membros das mesas receptoras.
3. Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores.
4. Último dia para a requisição de servidores e instalações destinados aos serviços de transporte e alimentação de eleitores.
5. Último dia para o Juiz Eleitoral comunicar aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou
administradores das propriedades particulares, a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados
para o funcionamento das Mesas Receptoras.
6. Último dia para a reclamação contra o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores na
votação.
7. Último dia para o Juiz Eleitoral decidir as reclamações contra o quadro geral de percursos e horários para o transporte de
eleitores, devendo, em seguida, publicar o quadro definitivo.
8. Último dia da publicação, pelo Juiz Eleitoral, para uso na votação e apuração, de lista organizada em ordem alfabética,
formada pelo nome completo de cada candidato e pelo nome que deve constar da urna eletrônica, também em ordem
alfabética, seguidos da respectiva legenda e número.
9. Data a partir da qual e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso
ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236).
10. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem ao Juiz Eleitoral os nomes das pessoas autorizadas a expedir
as credenciais dos fiscais e delegados que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação durante o pleito eleitoral.
11. Último dia para a entrega da segunda via do título eleitoral.
13 de março de 2019 – Quarta-feira
(4 dias antes)
1. Data em que todos os recursos sobre pedido de registro de candidato devem estar julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral
e publicadas as respectivas decisões.
14 de março de 2019 – Quinta-feira
(3 dias antes)
1. Data a partir da qual o Juiz Eleitoral ou o Presidente da Mesa Receptora poderá expedir salvo-conduto em favor de eleitor
que sofrer violência moral ou física na sua liberdade de votar (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
2. Último dia para divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
3. Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de
sonorização fixa, entre as 8 horas e as 24 horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único e Lei n.º 9.504/97, art. 39, §§ 4º e
5º, I).
4. Último dia para realização de debates.
5. Último dia para o Juiz Eleitoral remeter ao Presidente da Mesa Receptora o material destinado à votação (Código Eleitoral,
art. 133).
15 de março de 2019 – Sexta-feira
(02 dias antes)
1. Último dia para divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada
candidato, partido político ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tabloide
(Lei n.º 9.504/97, art. 43, caput).
2. Último dia para propaganda eleitoral em páginas institucionais na internet.
3. Data em que o presidente de Mesa Receptora que não tiver recebido o material destinado à votação deverá diligenciar para
o seu recebimento (Código Eleitoral, art. 133, § 2º).
16 de março de 2019 – Sábado
(01 dia antes)
1. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 horas e as 22 horas (Lei
n.º 9.504/97, art. 39, §§ 3º e 5º, I).
2. Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata (Lei n.º 9.504/97,
art. 39, § 5º, I e III).
17 de março de 2019 – Domingo
DIA DA ELEIÇÃO
Às 7 horas: Verificação e instalação da seção e emissão da "zerésima".
Às 8 horas: Início da votação.
Às 17 horas: Encerramento da votação.
Após as 17 horas: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.
1. Data em que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou
candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.
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2. Data em que é vedada, até o término da votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como
bandeiras, broches, dísticos e adesivos que caracterizem manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.
3. Data em que, no recinto das seções eleitorais e na junta apuradora, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos
mesários e aos escrutinadores, o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de
coligação ou de candidato.
4. Data em que é vedado aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, o uso de vestuário padronizado, sendo-lhes
permitido tão só o uso de crachás com o nome e a sigla do partido ou coligação.
5. Data em que deverá ser afixada, na parte interna e externa das seções eleitorais e em local visível, cópia do inteiro teor do
disposto no art. 39-A da Lei n.º 9.504/97.
6. Data em que é vedada qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.
18 de março de 2019 – Segunda-feira
(01 dia depois)
1. Último dia para encerramento dos trabalhos de apuração pela Junta Eleitoral.
2. Último dia para o Juiz Eleitoral divulgar o resultado da eleição e proclamar os candidatos eleitos para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito no Município de Cascavel.
3. Data a partir da qual o Cartório Eleitoral não mais permanecerá aberto aos sábados, domingos e feriados, e as decisões,
salvo as relativas à prestação de contas de campanha, não mais serão publicadas em Cartório.
19 de março de 2019 – Terça-feira
(02 dias depois)
1. Término do prazo, após as 17 (dezessete) horas, do período de validade do salvo-conduto expedido pelo Juiz Eleitoral ou
Presidente da Mesa Receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
2. Término do período, após as 17 (dezessete) horas, em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante
delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto
(Código Eleitoral, art. 236).
20 de março de 2019 – Quarta-feira
(03 dias depois)
1. Último dia para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação apresentar ao Juiz Eleitoral sua justificativa.
2. Último dia para os candidatos, inclusive a vice-prefeito e os partidos políticos, encaminharem à Justiça Eleitoral as
prestações de contas referentes ao pleito.
26 de março de 2019 – Terça-feira
(09 dias depois)
1. Último dia para publicação das decisões que julgarem as contas dos candidatos eleitos.
27 de março de 2019 – Quarta-feira
(10 dias depois)
1. Último dia para a diplomação dos candidatos eleitos.
ABRIL
16 de abril de 2019 – Terça-feira
(30 dias depois)
1. Último dia para a retirada das propagandas relativas à eleição, com a restauração do bem, se for o caso.
2. Último dia para o mesário que faltou à votação de 17 de março apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral.
26 de abril de 2019 – Quinta-feira
(30 dias depois da data limite para a diplomação dos eleitos)
1. Data a partir da qual poderão ser retirados das urnas os lacres e os cartões de memória de carga, desde que as informações
neles contidas não estejam sendo objeto de discussão em processo judicial.
MAIO
16 de maio de 2019 – Quinta-feira
(60 dias depois)
1. Último dia para o eleitor que deixou de votar no dia 17 de março apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral.
JUNHO
17 de junho de 2019 – Segunda-feira
(92 dias depois)
1. Último dia para publicação das decisões que julgarem as contas dos candidatos que não se elegerem.
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RESOLUÇÃO N.º 729/2019
DISPÕE SOBRE A ARRECADAÇÃO E A APLICAÇÃO DE RECURSOS E AS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
NA CAMPANHA ELEITORAL DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PARA OS CARGOS DE PREFEITO E DE VICE-PREFEITO NO
MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 30, incisos IV, XVI e XVII,
do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Recurso Eleitoral nº 312-22.2016.6.06.0007 e apensos nº 31307.2016.6.06.0007 e nº 342-57.2016.6.06.0007, Classe 30, que deliberou pela realização de eleição direta no Município de
Cascavel (7ª Zona Eleitoral);
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos específicos relativos à arrecadação e aplicação de
recursos e a prestação de contas de campanha na eleição suplementar no Município de Cascavel para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito,
RESOLVE:
Art. 1º A arrecadação e a aplicação de recursos, bem como a prestação de contas de campanha na eleição suplementar para
os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Cascavel obedecerão, no que couber, ao disposto na Resolução TSE nº
23.463/2015 e nesta Resolução.
Art. 2º O limite de gastos de campanha na Eleição Suplementar tratada nesta resolução será de R$ 108.039,06 (cento e oito
mil trinta e nove reais e seis centavos), conforme definido na Eleição Ordinária Municipal de Cascavel/CE, no ano de 2016.
§1º Os valores máximos de gastos relativos à candidatura de Vice-Prefeito serão incluídos naqueles pertinentes à candidatura
do titular.
§2º O descumprimento dos limites de gastos fixados para campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o limite estabelecido no caput, sem prejuízo da apuração da ocorrência de
abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/97, art. 18-B).
Art. 3º Os candidatos poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
§1º Excepcionalmente, será permitida a arrecadação de recursos após o prazo fixado no caput exclusivamente para quitação
de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até a data da
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§2º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput deverão ser comprovadas por documento fiscal
idôneo ou por outro permitido pela legislação tributária, emitido na data de sua realização.
Art. 4º É obrigatória para os candidatos e partidos políticos a abertura de conta bancária específica para registrar todo o
movimento financeiro da campanha eleitoral, vedado o uso de conta bancária preexistente (Lei n.º 9.504/97, art. 22, caput).
§1º Os candidatos a Vice-Prefeito não serão obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os documentos
respectivos deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§2º Os bancos são obrigados a acatar o pedido de abertura de conta específica de qualquer partido político ou candidato, no
prazo de 3 (três) dias, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas e/ou outras despesas de
manutenção (Lei nº 9.504/97, art. 22, § 1º).
Art. 5º As contas bancárias dos candidatos devem ser abertas mediante a apresentação dos seguintes documentos (art. 9º,
inciso I da Resolução nº 23.463/2015 – TSE):
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos Tribunais Eleitorais na Internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Internet (www.receita.fazenda.gov.br); e
c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço atualizado.
Art. 6º A prestação de contas deverá ser elaborada por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), específico
para esta Eleição Suplementar, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em sua página na internet.
§1º As contas dos candidatos que concorrerem ao pleito e dos partidos políticos deverão ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
dia 20 de março de 2019.
§2º Findo o prazo fixado no parágrafo anterior, sem que as contas tenham sido prestadas, o Juiz Eleitoral notificará candidatos
e partidos políticos da obrigação de prestá-las, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de serem julgadas não
prestadas.
§3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer irregularidade pelo órgão
técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo juntar
documentos.
§4º O Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
§5º As contas dos candidatos eleitos deverão estar julgadas e publicadas as decisões até o dia 24 de março de 2019.
§6º As contas dos candidatos que não se elegerem deverão estar julgadas e publicadas as decisões até o dia 28 de junho de
2019.
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Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral ad referendum do Plenário.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza/CE, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2019.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
PRESIDENTE
Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos
VICE-PRESIDENTE SUBSTITUTO
Juiz Federal Alcides Saldanha Lima
JUIZ
Juiz de Direito Roberto Viana Diniz de Freitas
JUIZ
Juiz de Direito Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
JUIZ
Jurista David Sombra Peixoto
JUIZ
Procuradora da República Lívia Maria de Sousa
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
004ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL n.º 001/2019
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES.
A Dra. MARÍLIA LIMA LEITÃO FONTOURA, Juíza Eleitoral da 4ª Zona, com jurisdição eleitoral em Maranguape e Palmácia,
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que o relatório de inscrições
CANCELADAS, SUSPENSAS, RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos art. 71, II , 77 e II do
Código Eleitoral combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente as comunicações do Sistema Pólis finalizadas no
mês de JANEIRO de 2019, encontra-se afixado no átrio do cartório da 4ª Zona Eleitoral de Maranguape 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 lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente Edital,
no local de costume, assim como publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Dado e passado nesta cidade de Maranguape, Estado do Ceará, ao(s) 08 (oito) dia(s) do mês de fevereiro de 2019. Eu, Edna
Carneiro Aguiar Sales, Chefe de Cartório, digitei este que vai devidamente subscrito.
Publique-se e cumpra-se.
MARÍLIA LIMA LEITÃO FONTOURA
JUÍZA ELEITORAL
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013ª Zona Eleitoral
Editais
Edital de notificação
EDITAL
Nº 001/2019
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR CONTAS
O Dr. RAIMUNDO RAMONILSON CARNEIRO BEZERRA, Juiz Eleitoral da 13ª Zona – Iguatu, no uso de suas atribuições
legais etc.
FAZ SABER, a todos que ao presente edital vierem ou dele tiverem ciência, que a direção municipal do Partido Social
Democrata – PSD do Quixelô-CE, seu respectivo Presidente Gilson José de Oliveira, seu respectivo Tesoureiro Luiz Alves da
Sivla, a direção municipal do Partido Solidariedade – SD de Quixelô-CE, seu respectivo tesoureiro Elivan Pereira Lima, a
direção municipal do Partido Social Democrata - PSD de Cedro-CE e o seu respectivo Presidente Udário Vieira dos Santos
deverão apresentar a prestação de contas relativas às Eleições 2018 no prazo de três (03) dias, sob as penas do Art. 52, VI da
Resolução do TSE 23.553/2017 e do Art. 83, II dessa mesma Resolução.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Meritíssimo Juiz Eleitoral que seja publicado o presente edital no Diário
da Justiça Eletrônico – DJE pelo prazo de 05 (cinco) dias, conforme Provimento – CRE nº 02/2011, e afixado no átrio do Fórum
Eleitoral Dr. Meton Veira.
Dado e passado nesta cidade de Iguatu, Estado do Ceará, Cartório eleitoral da 13ª Zona, ao sexto dia de fevereiro do ano de
2019 (dois mil e dezenove). Eu, Michel Oliveira de Souza, Analista Judiciário, digitei e conferi este edital.
Dr. RAIMUNDO RAMONILSON CARNEIRO BEZERRA
JUIZ ELEITORAL

030ª Zona Eleitoral
Sentenças
CONTAS APROVADAS
AÇÃO ELEITORAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JIJOCA DE JERICOACOARA
PROCESSO Nº: 35-63.2018.6.06.0030
PROTOCOLO: 9.926/2018
INTERESSADO(S): PARTIDO VERDE – PV
PRESIDENTE DO PARTIDO: JOSÉ IVAN DE CARVALHO
TESOUREIRO DO PARTIDO: FRANCINEUDO ARAÚJO MEDEIROS
ADVOGADO(S): Marcos Rigony Menezes Costa – OAB/CE 12.659
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
“Vistos etc.
O PV de JIJOCA DE JERICOACOARA apresentou sua prestação de contas anuais referente ao ano de 2017, conforme se
evidencia às fls. 04/06, em obediência à Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Em 12/12/2018 foi publicado o Edital nº 085/18, no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, não tendo sido impugnado dentro
do prazo legal, conforme certidão de fl. 13.
Às fls. 15/18 foram juntadas as informações disponíveis nos sistemas eleitorais - que constatam o que fora informado pela
agremiação partidária; elaborado relatório técnico (fls. 19/19v) que se manifesta pela aprovação das contas.
A seguir os autos foram com vistas à Representante do Parquet Eleitoral que, no parecer carreado à fl. 21, manifestou-se pela
aprovação das contas prestadas.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que as contas foram apresentadas sem falhas que pudessem comprometer sua
regularidade, obedecendo as disposições da resolução acima mencionada, não havendo nenhuma apresentação de
impugnação.
EX POSITIS, julgo APROVADAS as contas do PV de JIJOCA DE JERICOACOARA, relativas ao exercício financeiro de
2017, nos termos do art. 45, inc. VIII, alínea 'a' e do art. 46, inc. I, da Res. TSE nº 23.464/15.
P.R.I.
Empós o trânsito em julgado, arquive-se com baixa, observando-se as cautelas legais.
Acaraú-CE, 24 de janeiro de 2019.
Mikhail de Andrade Torres
Juiz Eleitoral”
CONTAS APROVADAS
AÇÃO ELEITORAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JIJOCA DE JERICOACOARA
PROCESSO Nº: 8-80.2018.6.06.0030
PROTOCOLO: 9.310/2018
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INTERESSADO(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
PRESIDENTE DO PARTIDO: PEDRO JOSÉ DE MELO
TESOUREIRO DO PARTIDO: MARIA SILVANDETE SILVEIRA FONTENELE
ADVOGADO(S): Bruno Rodrigues Gomes da Silveira Fortuna – OAB/CE 16.475
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
“Vistos etc.
O PT de JIJOCA DE JERICOACOARA apresentou sua prestação de contas anuais referente ao ano de 2017, conforme se
evidencia às fls. 02/76, em obediência à Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Em 19/11/2018 foi publicado o Edital nº 083/18, no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, não tendo sido impugnado dentro
do prazo legal, conforme certidão de fl. 88.
À fl. 89 foi juntada informação disponível nos sistemas eleitorais - que constata o que fora informado pela agremiação
partidária; elaborado relatório técnico (fls. 90/90v) que se manifesta pela aprovação das contas.
A seguir os autos foram com vistas à Representante do Parquet Eleitoral que, no parecer carreado à fl. 92, manifestou-se pela
aprovação das contas prestadas.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que as contas foram apresentadas sem falhas que pudessem comprometer sua
regularidade, obedecendo as disposições da resolução acima mencionada, não havendo nenhuma apresentação de
impugnação.
EX POSITIS, julgo APROVADAS as contas do PT de JIJOCA DE JERICOACOARA, relativas ao exercício financeiro de
2017, nos termos do art. 45, inc. VIII, alínea 'a' e do art. 46, inc. I, da Res. TSE nº 23.464/15.
P.R.I.
Empós o trânsito em julgado, arquive-se com baixa, observando-se as cautelas legais.
Acaraú-CE, 24 de janeiro de 2019.
Mikhail de Andrade Torres
Juiz Eleitoral”

036ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROTOCOLO 35.596/2018
PROCESSO 44-07.2018.6.06.0036
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – 1º TURNO – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL – ANO 2018 – PARTIDO DEMOCRATAS (DEM) – MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATAS (DEM), ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL EM SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/CE.
SENTENÇA
Vistos, etc.
O PARTIDO DEMOCRATAS (DEM) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE apresentou perante este Juízo, sua
prestação de contas relativa à arrecadação e à aplicação de recursos nas Eleições Gerais 2018, conforme determinado pela na
Lei nº 9.096/95 e a Resolução TSE nº 23.553/2017.
Na folha 02, informação de inadimplência (omissão) quanto à entrega da prestação de contas final relativa ao 1º Turno das
Eleições 2018, e despacho judicial inicial determinando autuação e providências.
Na folha 03, relatório de partidos inadimplentes extraído do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB).
Na folha, 03v, certidão de inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Na folha 04, certidão da composição partidária extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP).
Na folha 05, mandado de citação ao representante partidário para, no prazo de 03 (três) dias, apresentar prestação de contas.
Na folha 05 verso, certidão do Cartório Eleitoral de que decorreu o prazo legal e nada foi apresentado ou requerido.
Nas folhas 06/08, relatórios de extratos bancários e recursos de fundo público, extraídos do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE-WEB).
Na folha 09, informação do Cartório Eleitoral opinando pela não prestação das contas.
Na folha 10, parecer do Ministério Público Eleitoral opinando no sentido de que as contas sejam julgadas e desaprovadas.
Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que o referido partido, mesmo citado regularmente, não apresentou suas contas.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, em consonância
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais, NÃO PRESTADAS as
contas do PARTIDO DEMOCRATAS (DEM) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE, nas Eleições Gerais 2018, nos
termos do artigo 52, § 6º, inciso VI, da Resolução TSE 23.553/2017, motivo pelo qual determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme
preceitua o artigo 83, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado:
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1) Proceda-se à imediata inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO);
2) Comunique-se ao órgão regional do partido para ciência do inteiro teor da decisão.
Em seguida, arquivem-se. Expedientes necessários.
São Gonçalo do Amarante/CE, 07 de fevereiro de 2019.
CÉSAR DE BARROS LIMA
Juiz Eleitoral
PROTOCOLO 35.594/2018
PROCESSO 42-37.2018.6.06.0036
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – 1º TURNO - PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) – MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT).
ADVOGADO: MARCOS ANDRÉ SOUSA DA SILVA – OAB/CE 29.346.
SENTENÇA
Vistos, etc.
O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE apresentou perante este
Juízo, sua prestação de contas relativa à arrecadação e à aplicação de recursos nas Eleições Gerais 2018, conforme
determinado pela na Lei nº 9.096/95 e a Resolução TSE nº 23.553/2017.
Na folha 02, informação de inadimplência (omissão) quanto à entrega da prestação de contas final relativa ao 1º Turno das
Eleições 2018, e despacho judicial inicial determinando autuação e providências.
Na folha 03, relatório de partidos inadimplentes extraído do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB).
Na folha, 03v, certidão de inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Na folha 04, certidão da composição partidária extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP).
Na folha 05, mandado de citação ao representante partidário para, no prazo de 03 (três) dias, apresentar prestação de contas.
Nas folhas 06/38, extrato da prestação de contas final e informações/documentos apresentados pelo partido.
Nas folhas 39/45, procedimentos técnicos de exame partido político, relatórios de extratos bancários e recursos de fundo
público, extraídos do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB)
Na folha 46, intimação para advogado do partido para, no prazo de 03 (três) dias, apresentar informações complementares e
necessárias para aprovação das contas.
Na folha 46 verso, certidão do Cartório Eleitoral de que decorreu o prazo legal e nada foi apresentado ou requerido.
Na folha 47, parecer técnico conclusivo da comissão examinadora do Cartório Eleitoral opinando pela DESAPROVAÇÃO das
contas, pois não foram apresentadas as seguintes informações/documentos:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (artigo 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a
13/09/2018);
- Qualificação dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade (artigo 56 da
Resolução TSE 23.553/2017);
- Não foram declarados gastos com contratação de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados durante a
campanha eleitoral, infringindo o artigo 37, § 2º, da Resolução TSE 23.553/2017. Se for o caso, registrar gastos e apresentar
termos de doação estimável;
- Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de “Outros Recursos” na prestação de contas e na
base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os artigos 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE
23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral;
- Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o artigo 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Nas folhas 48/49, parecer do Ministério Público Eleitoral manifestando pela desaprovação das contas de campanha.
Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que o partido apresentou suas contas dentro do prazo determinado em citação,
mas foram detectadas falhas que comprometem a regularidade das contas apresentadas.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, em consonância
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais, DESAPROVADAS as
contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE, nas Eleições
Gerais 2018, termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/2017, motivo pelo qual determino a perda do direito ao
recebimento da quota do fundo partidário pelo partido retromencionado pelo período de 01 (hum) ano, a contar do ano seguinte
ao trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado:
1) Registre-se os dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO);
2) Comunique-se ao órgão regional do partido para ciência do inteiro teor da sentença;
3) Encaminhe-se cópia integral deste processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei
Complementar 64/1990 (Lei 9.504/1997, artigo 22, §4º), nos termos do artigo 84 da Resolução TSE 23.553/2017.
Em seguida, arquivem-se. Expedientes necessários.
São Gonçalo do Amarante/CE, 07 de fevereiro de 2019.
CÉSAR DE BARROS LIMA
Juiz Eleitoral
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PROTOCOLO 35.595/2018
PROCESSO 43-22.2018.6.06.0036
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – 1º TURNO – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL – ANO 2018 – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) – MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC), ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL EM SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/CE.
SENTENÇA
Vistos, etc.
O PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE apresentou perante este Juízo, sua
prestação de contas relativa à arrecadação e à aplicação de recursos nas Eleições Gerais 2018, conforme determinado pela na
Lei nº 9.096/95 e a Resolução TSE nº 23.553/2017.
Na folha 02, informação de inadimplência (omissão) quanto à entrega da prestação de contas final relativa ao 1º Turno das
Eleições 2018, e despacho judicial inicial determinando autuação e providências.
Na folha 03, relatório de partidos inadimplentes extraído do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB).
Na folha, 03v, certidão de inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Nas folhas 04/05, certidão da composição partidária extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP).
Na folha 06, mandado de citação ao representante partidário para, no prazo de 03 (três) dias, apresentar prestação de contas.
Na folha 06 verso, certidão do Cartório Eleitoral de que decorreu o prazo legal e nada foi apresentado ou requerido.
Nas folhas 07/08, relatórios de extratos bancários e recursos de fundo público, extraídos do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE-WEB).
Na folha 09, informação do Cartório Eleitoral opinando pela não prestação das contas.
Na folha 10, parecer do Ministério Público Eleitoral opinando no sentido de que as contas sejam julgadas e desaprovadas.
Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que o referido partido, mesmo citado regularmente, não apresentou suas contas.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, em consonância
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais, NÃO PRESTADAS as
contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE, nas Eleições Gerais 2018, nos
termos do artigo 52, § 6º, inciso VI, da Resolução TSE 23.553/2017, motivo pelo qual determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, conforme
preceitua o artigo 83, inciso II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado:
1) Proceda-se à imediata inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO);
2) Comunique-se ao órgão regional do partido para ciência do inteiro teor da decisão.
Em seguida, arquivem-se. Expedientes necessários.
São Gonçalo do Amarante/CE, 07 de fevereiro de 2019.
CÉSAR DE BARROS LIMA
Juiz Eleitoral

063ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº: 82-35.2018.6.06.0063
Protocolo nº 36.163/2018
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO – ELEIÇÕES 2018 – 2º TURNO - ABANDONO AOS TRABALHOS ELEITORAIS
Interessado: ALBEJACKSON DA SILVA MARTINS
SENTENÇA N.º 013/2019
Trata-se de procedimento administrativo instaurado por este Juízo Eleitoral em razão de informação prestada pelo Cartório
Eleitoral, a qual consta que o eleitor ALBEJACKSON DA SILVA MARTINS, inscrição nº 0772.2083.0787, devidamente
nomeado para a função de 1º mesário da mesa receptora de votos nº 117 do município de Boa Viagem/CE, abandonou aos
trabalhos eleitorais do dia 28/10/2018, 2º turno das Eleições 2018.
Após ter sido devidamente citado às fls. 12, o eleitor apresentou justificativa às fls. 14/15.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela não condenação ao pagamento da multa, consoante parecer
de fls. 17/20.
É o relatório. Passo a decidir.
Importante destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever cívico e um relevante serviço
público, consoante art. 120,124 e 379 do Código Eleitoral e, em caso de recusa ou abandono injustificado, o mesário é
penalizado administrativamente nos termos do art. 124 do CE. O procedimento administrativo tem por objetivo a aplicação da
penalidade ao mesário faltoso, na hipótese de ausência injustificada.
Relativamente à obrigatoriedade de cumprimento do serviço eleitoral, dispõe o artigo 365 do CE:
“Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos
funcionários para ele requisitados”
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Quanto aos motivos que podem justificar a ausência aos trabalhos eleitorais, inexiste regra objetiva, estando sob livre
apreciação judicial, conforme art. 120, §4º do Código Eleitoral, dispositivo este que deve ser aplicável, por analogia, às
justificações realizadas após o decurso de 30 (trinta) dias das eleições.
Destaque-se que, o art. 124 da Lei 4.737/65 dispõe que o mesário que não comparecer no local em data e horário determinado
para a realização do pleito, deverá apresentar justificativa devidamente fundamentada no prazo de 30 (trinta) dias, incorrendo
em multa de 50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário mínimo. Entretanto, a Constituição Federal no art. 7º, inciso IV, veda
qualquer vinculação ao salário mínimo, tendo a Res. TSE nº 21.538/2003, estabelecido no art. 85 o último valor fixado para a
UFIR, multiplicado pelo fator 33,02 como base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis
conexas, bem como das de que trata esta resolução. Extinta a UFIR pela Lei n.º 10.522/2002, a fixação da base de cálculo do
valor das multas eleitorais deverá observar o último valor atribuído àquela unidade fiscal, ou seja, R$ 1,0641. Dessa forma, a
multa eleitoral terá como base de cálculo o valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), resultado aproximado da
multiplicação do fator 33,02 pelo último valor da UFIR. Assim sendo, a multa a ser aplicada a mesário faltoso deverá ser
arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% do valor de R$ 35,14, ou seja, no mínimo R$ 17,57 (dezessete reais e
cinquenta e sete centavos) e no máximo R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), levando-se em consideração sua
condição econômica.
No caso em tela, o interessado alegou ter se ausentado em razão de que a data do pleito coincidiu com a data de uma viagem
misssionária proposta pela base missionária JOCUM SERTÃO, situada no município do Crato/CE, a qual o interessado faz
parte como aluno e missionário, juntado declaração da JOCUM SERTÃO, a qual faz prova do alegado, bem como condiz com
o que consta da informação prestada na ata da mesa receptora de votos (fls. 03v).
Isso posto, tendo em vista que a justificativa apresentada é plausível, notadamente porque comprovou conforme mencionado
no parágrafo anterior, assiste razão ao representante do Ministério Público Eleitoral. Assim, acolho a justificativa apresentada e
deixo de aplicar a multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.
Boa Viagem/CE, 07 de fevereiro de 2019.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz da 063ª Zona Eleitoral
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº: 68-51.2018.6.06.0063
Protocolo nº 36.155/2018
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO – ELEIÇÕES 2018 – 1º TURNO - AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS
Interessada: JOELIA FERNANDA RODRIGUES DE ANDRADE
SENTENÇA N.º 014/2019
Trata-se de procedimento administrativo instaurado por este Juízo Eleitoral em razão de informação prestada pelo Cartório
Eleitoral, a qual consta que a eleitora JOELIA FERNANDA RODRIGUES DE ANDRADE, inscrição nº 0836.2022.0728,
devidamente nomeada para a função de 1º secretário da mesa receptora de votos nº 166 do município de Madalena/CE, não
compareceu aos trabalhos eleitorais do dia 07/10/2018, 1º turno das Eleições 2018.
Após ter sido devidamente citada às fls. 08, a eleitora deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls.
10.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da multa, consoante parecer de fls. 11/14.
É o relatório. Passo a decidir.
Importante destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever cívico e um relevante serviço
público, consoante art. 120,124 e 379 do Código Eleitoral e, em caso de recusa ou abandono injustificado, o mesário é
penalizado administrativamente nos termos do art. 124 do CE. O procedimento administrativo tem por objetivo a aplicação da
penalidade ao mesário faltoso, na hipótese de ausência injustificada.
Relativamente à obrigatoriedade de cumprimento do serviço eleitoral, dispõe o artigo 365 do CE:
“Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos
funcionários para ele requisitados”
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência aos trabalhos eleitorais, inexiste regra objetiva, estando sob livre
apreciação judicial, conforme art. 120, §4º do Código Eleitoral, dispositivo este que deve ser aplicável, por analogia, às
justificações realizadas após o decurso de 30 (trinta) dias das eleições.
Destaque-se que, o art. 124 da Lei 4.737/65 dispõe que o mesário que não comparecer no local em data e horário determinado
para a realização do pleito, deverá apresentar justificativa devidamente fundamentada no prazo de 30 (trinta) dias, incorrendo
em multa de 50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário mínimo. Entretanto, a Constituição Federal no art. 7º, inciso IV, veda
qualquer vinculação ao salário mínimo, tendo a Res. TSE nº 21.538/2003, estabelecido no art. 85 o último valor fixado para a
UFIR, multiplicado pelo fator 33,02 como base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis
conexas, bem como das de que trata esta resolução. Extinta a UFIR pela Lei n.º 10.522/2002, a fixação da base de cálculo do
valor das multas eleitorais deverá observar o último valor atribuído àquela unidade fiscal, ou seja, R$ 1,0641. Dessa forma, a
multa eleitoral terá como base de cálculo o valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), resultado aproximado da
multiplicação do fator 33,02 pelo último valor da UFIR. Assim sendo, a multa a ser aplicada a mesário faltoso deverá ser
arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% do valor de R$ 35,14, ou seja, no mínimo R$ 17,57 (dezessete reais e
cinquenta e sete centavos) e no máximo R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), levando-se em consideração sua
condição econômica.
Destaque-se que, devidamente citada para apresentar justificativa no prazo legal quanto a sua ausência aos trabalhos
eleitorais, a interessada deixou transcorrer o prazo in albis, consoante certidão de fls.10.
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Ressalte-se que a referida mesária deveria comparecer aos trabalhos ante a sua obrigatoriedade, bem como em razão da sua
ciência da convocação judicial no mês de agosto do ano do pleito, conforme fls. 04.
O artigo 124 do referido diploma legal aponta que o Juiz deverá aplicar multa ao faltoso na medida da gravidade de sua falta,
dos motivos que aduzir, das consequências advindas de sua ausência, etc.
Ressalte-se, ainda, que consoante disposição do Código Eleitoral, em seu art. 124, §§ 3º e 4º, a multa poderá ser aplicada em
dobro se a mesa receptora de votos deixar de funcionar por culpa do mesário que se ausentar ou abandonar os trabalhos sem
justa causa. Dessa forma, analisando o caso concreto e não tendo a ausência da eleitora convocada para a função de 1º
secretário da seção 166 deste município acarretado dificuldades ao funcionamento da seção, não vislumbro a aplicação do
dispositivo retromencionado.
De acordo com o comando que se extrai do artigo 367, II do Código Eleitoral, a fixação da multa pode e deve ser arbitrada de
ofício. De outro norte, convém frisar que a imposição da multa não constitui somente efeitos pecuniários, mas sobretudo
pedagógicos, na medida em que incutirá na mente do mesário convocado para compor mesa receptora de votos, a obrigação
de estar presente no dia, local e hora designados.
Isso posto, consoante parecer ministerial, CONDENO a eleitora JOELIA FERNANDA RODRIGUES DE ANDRADE, de
inscrição eleitoral nº 0836.2022.0728, ao pagamento da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, a qual arbitro no valor de
R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), nos termos do art. 367, I do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE
nº 21.538/03, em razão do não atendimento a convocação judicial para comparecer ao local designado no dia e hora
determinado para a realização das Eleições 2018, conforme documentos de fls. 02/05 dos presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, intime-se o interessado para efetuar o recolhimento do valor acima em 30 (trinta) dias, através de
Guia de Recolhimento da União – GRU.
Em caso de pagamento, comande-se o código de ASE 078, motivo/forma 1, e arquivem-se os autos.
Boa Viagem/CE, 07 de fevereiro de 2019.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz da 063ª Zona Eleitoral
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.º: 41-68.2018.6.06.0063 (Protocolo n.º 18.774/2018)
Natureza: Prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017
Interessados: Partido Social Liberal – PSL de Boa Viagem/CE
Pedro de Paiva Farias, Presidente
Antonio Aucir Pereira de Paiva, Tesoureiro
Advogado: Pedro de Paiva Farias (OAB/CE nº 27.887)
Partido Social Liberal - PSL, Órgão Provisório Estadual
Heitor Rodrigo Pereira Freire, Presidente
Francisco Albino de Oliveira Filho, Tesoureiro
SENTENÇA Nº 15/2019
Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2017 do Partido Social Liberal – PSL do Município de Boa
Viagem/CE, com fundamento na Lei n.º 9.096/95 e Resolução nº 23.546/2017.
Notificado para suprir a omissão do órgão municipal no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme disposição do art. 28, §
5º da Res. TSE n.º 23.456/2017, ante o final da vigência do órgão municipal em 07/04/2017, o órgão definitivo estadual da
referida agremiação partidária quedou-se inerte, conforme informação de fls. 02.
O presidente e o tesoureiro do órgão municipal foram cientificados em 24/07/2018 e 31/07/2018, respectivamente, acerca da
não prestação das contas do exercício de 2017.
Às fls. 21, consta certidão acerca dos extratos bancários, emissão de recibos de doação, bem como de qualquer repasse do
fundo partidário para o Partido em epígrafe, nos termos do art. 45, III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral - MPE opinou pelo julgamento da prestação de contas como não
prestadas, fls. 23/25.
Aberto vista dos autos as partes para manifestação no prazo de três dias acerca das informações e dos documentos
apresentados nos autos, consoante disposição do art. 30, IV, alínea “e”, o órgão partidário municipal apresentou instrumento
procuratório (fls. 36/38) e declaração de ausência de movimentação de recursos no ano de 2017 às fls. 35, nos termos do art.
28, §3º c/c art. 29, XX da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Às fls. 43/46, consta oficios expedidos ao órgão nacional e estadual do PSL, informando a apresentação das referidas contas e
o restabelecimento do repasse das cotas do fundo partidário a agremiação municipal.
Publicação de edital no átrio do Cartório Eleitoral desta 063.ª ZE e no Diário da Justiça Eleitoral - DJE às fls. 41/42, tendo
decorrido o prazo sem manifestação de qualquer interessado, conforme certidão às fls. 48.
Às fls. 53/53v, parecer de exame técnico opinando pela aprovação das contas, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral - MPE opinou pela aprovação das contas, às fls. 55/57.
É o relatório. Decido.
Os partidos políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral as contas do exercício anterior até 30 de abril do
ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução TSE nº 23.546/2017 c/c o art. 32 da Lei 9.096/95.
Referidas contas foram prestadas através de declaração de ausência de movimentação de recursos, firmada pelos
representantes do partido, conforme art. 28, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, e processada na forma do art. 45 do
normativo retro.
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Analisando os autos, verifica-se que a presente prestação de contas partidárias foi apresentada nos termos da legislação em
vigência.
Isso posto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, decido pelo ARQUIVAMENTO da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido
Social Liberal – PSL de Boa Viagem/CE, referentes ao exercício de 2017, com fulcro no art. 45, VIII, a, c/c art. 46, I da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Determino que seja realizado o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
com fundamento na Resolução TSE n.º 23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.
Boa Viagem/CE, 07 de fevereiro de 2019.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz Eleitoral da 63ª ZE

073ª Zona Eleitoral
Editais
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
EDITAL No 010/2019
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
(PRAZO: 15 DIAS)
a
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, MM. Juiz Eleitoral pela 73 Zona Eleitoral,
Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme estabelecido nos termos dos arts.
71, IV e 77, II do Código Eleitoral e art. 2º da Resolução TSE nº23.556/2017, que nesta data foram CANCELADAS as
inscrições eleitorais dos eleitores abaixo identificados, pertencentes a esta 73ª Zona Eleitoral, em razão de seus falecimentos
registrados em Cartório de Registro Civil, sendo recebidos nesta data no Sistema PÓLIS.
Nome
ALCIDES PAULO DA SILVA
PEDRO FERREIRA CHAVES

Inscrição
018026200760
017988690710

Dt óbito
17/01/2019
31/01/2019

Cartório
Cart. Grijalva Parente-Ubajara/CE
Cart. Parente - Ubajara/CE

E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, e que no futuro ninguém alegue
ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz fosse o presente edital publicado e afixado no local de costume pelo
prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que terão prazo de 05 (cinco) dias para contestar. Dado e passado nesta
cidade de Ibiapina, estado do Ceará, aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, _______
[Clayton da Cunha Lima], Assistente I da Chefia do Cartório Eleitoral da 73ª ZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Anderson Alexandre Nascimento Silva.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
a
Juiz Eleitoral da 73 ZE-Ibiapina/CE

074ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA
PORTARIA N.º 01/2019
O Exmo. Sr. Dr. MOISÉS BRISAMAR FREIRE, Juiz Eleitoral da 74ª Zona, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
disposto no art. 6º ˜ 1º, da Resolução TRE-CE n.º 696, de 11.06.2018,RESOLVE:Art. 1º DESIGNAR a servidora pública
requisitada da Prefeitura de Guaraciaba do Norte/CE, FRANCISCA LUCIANA LIMA ROQUE, Digitadora, regularmente
requisitada para desempenhar as funções eleitorais no TRE-CE, pelo período do dia 06 de fevereiro de 2019 até o dia 28 de
fevereiro de 2019, sendo os efeitos desta renovados mediante a recondução dos efeitos da referida Requisição, para
desempenhar as funções de Oficiala de Justiça ad hoc no âmbito desta 74ª Zona Eleitoral. Art. 2º AUTORIZAR a servidora
designada, com fundamento no art. 6º, da Resolução TRE-CE n.º 696, de 11.06.2018, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
a utilizar veículo próprio para realizar as diligências ordenadas por este Juízo. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SEGuaraciaba do Norte, 06 de fevereiro de 2019.
DR. MOISÉS BRISAMAR FREIRE
Juiz Eleitoral da 74 ZE
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092ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
PRAZO: 20 DIAS
AUTOS Nº 38-02.2013.6.06.0092
PROTOCOLO Nº 27.362/2013
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2012
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DO BARRO/CE
REQUERENTE: CICERO GENALDO DOS SANTOS, PRESIDENTE
REQUERENTE: ERINEIDE MOREIRA DE SOUSA, TESOUREIRO
ADVOGADO(A): ÍTALO NEY FONSECA FEITOSA CABRAL, OAB/CE 13996
ADVOGADO(A): LUIS PAULO BEZERRA RODRIGUES, OAB/CE 16.302
De ORDEM do MM. Juiz Eleitoral da 92ª Zona, nos termos do despacho de fls. 67 dos autos, intimo os representantes do
Partido Trabalhista do Barro/CE, por meio dos seus procuradores, a fim de que apresentem, no prazo de 20 (vinte) dias, as
peças faltantes indicadas no item 9 do Exame Técnico Preliminar, abaixo transcrito.
“9. Da análise preliminar, verificou-se a ausência de peças obrigatórias que devem compor a prestação de contas, quais
sejam:
•
conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado do extrato bancário na data da sua
emissão;
•
parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal, se houver, aprovando ou não as contas;
•
documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas de caráter eleitoral;”
Igor Mariano Figueiredo
Chefe de Cartório
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