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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADOS - 13ª; 29ª; 36ª; 55ª; 91ª E 113ª ZE's
PORTARIA N.º 102/2020 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 3.2.2020, o Dr. SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA, Juiz da 9ª Zona EleitoralRussas, para responder pela 29ª Zona Eleitoral, sediada no município de Limoeiro do Norte, por motivo de férias da titular, Dra.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 3 de fevereiro de
2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 107/2020 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 3.2.2020, a Dra. KATHLEEN NICOLA KILIAN, Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Quixeramobim, para responder pela 55ª Zona Eleitoral, sediada no município de Solonópole, por motivo de férias da Dra. Ana
Célia Pinho Carneiro. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 4 de fevereiro de 2020
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 112/2020 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, § 3º, da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 2.3.2020, a Dra. MARILEDA FROTA ANGELIM TIMBO, Juíza da 116ª Zona
Eleitoral - Fortaleza, para responder pela 113ª Zona Eleitoral, sediada neste município, por motivo de férias do titular, Dr.
Wotton Ricardo Pinheiro da Silva. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 4 de fevereiro de 2020
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 116/2020 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 3.2.2020, a Dra. ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca
de São Gonçalo do Amarante, para responder pela 36ª Zona Eleitoral, sediada no referido município, por motivo de férias do
titular, Dr. César de Barros Lima. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 5 de fevereiro de 2020
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 119/2020 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 3.2.2020, o Dr. EDUARDO ANDRÉ DANTAS SILVA, Juiz de Direito da 1ª Vara de Iguatu, para
responder pela 13ª Zona Eleitoral, sediada no referido município, por motivo de férias do titular, Dr. Raimundo Ramonilson
Carneiro Bezerra. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 6 de fevereiro de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 120/2020 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,
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RESOLVE designar, a partir de 3.2.2020, o Dr. ABRAÃO TIAGO COSTA E MELO, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de
Russas, para responder pela 91ª Zona Eleitoral, sediada no município de Tabuleiro do Norte, por motivo de férias da Dra.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 6 de fevereiro de
2020
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
LOTAÇÃO FUNCIONAL
PORTARIA N.º 104/2020 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no Processo
Administrativo Digital n.º 1.160/2020, RESOLVE lotar na Seção de Direitos Políticos e Regularização de Situação Eleitoral –
SEDIP, a servidora CLÁUDIA CARVALHO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, ocupante do cargo de Analista Judiciário do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ora em exercício provisório neste Regional e anteriormente lotada na
Seção de Acompanhamento e Orientação à Gestão Administrativa – SAGES. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2020.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
LOTAÇÃO FUNCIONAL
PORTARIA N.º 113/2020 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no Processo
Administrativo Digital n.º 352/2020, RESOLVE lotar na Seção de Controle de Frequência e Requisições – SECOF o servidor
LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro Permanente
deste Tribunal, anteriormente lotado na Seção de Aposentadorias e Pensões – SEAPE. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE. Fortaleza, 4 de fevereiro de 2020.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
LOTAÇÃO FUNCIONAL
PORTARIA N.º 111/2020 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no Processo
Administrativo Digital n.º 1.490/2020, RESOLVE lotar na Seção de Aposentadorias e Pensões – SEAPE o servidor
ALEXANDRE DE QUEIROZ MACIEL, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro Permanente
deste Tribunal, anteriormente lotado na Seção de Acompanhamento e Orientação à Gestão Administrativa – SAGES.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 4 de fevereiro de 2020.
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
AVISO DE RETIFICAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
No extrato de publicação do 9º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 324/2018, constante no DJE de Número 28, Pag 2, do
dia 10/02/2020, onde se lê: "9º termo aditivo ao Contrato N.º 324/2018, leia-se: "9º termo de apostilamento ao Contrato N.º
324/2018." Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Processo n.º 21.344/2019. Data: 10/02/2020. Coordenadoria
de Licitações e Contratos
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR GERAL DO TRE-CE
PORTARIA
PORTARIA N.º 136/2020
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO solicitação da Assessoria de Imprensa, Comunicação Social e Cerimonial, aprovada por ocasião da 1ª
Reunião do Comitê Estratégico em 2020. RESOLVE Art. 1º Revogar a Portaria TRE-CE nº 843/2019, restando extinto o Grupo
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de Trabalho responsável pela elaboração da Política de Comunicação do TRE-CE, em razão da iminente publicação de
diretrizes atinentes ao tema pelo Tribunal Superior Eleitoral. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 15/2020
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo na hipótese em
que o julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 4108 - CLASSE 30 (41-08.2019.6.06.0007)
ORIGEM: Cascavel-CE
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "PELO BEM DE CASCAVEL" - PV/PRB
ADVOGADO(S): Francisco Everardo Rodrigues da Rocha - OAB: 012140/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO " JUNTOS SOMOS MAIS FORTES" - PTB/PDT
ADVOGADOS(S): Carlos Octávio Raupp Bessa - OAB: 29502/CE, Patrick Esteves Batista - OAB: 020719/CE
RECORRIDO(S): ANA PAULA VILA REAL DANTAS
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
PAUTA 15/2020
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte
processo, ficando as partes intimadas que, caso não julgado, será incluído em nova pauta, salvo na hipótese em que o
julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 12985 - CLASSE 30 (129-85.2016.6.06.0028)
ORIGEM: Juazeiro do Norte-CE (28ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, Municipal
ADVOGADAS: Maria Nathália Gonçalo dos Santos - OAB: 34.302/CE; Mariana Gomes Pedrosa Bezerra Gurgel - OAB:
19348/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - de Partido Político - Cabimento
Decisões Monocráticas
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO ELEITORAL Nº 39-14.2014.6.06.0104 – CLASSE 30
ORIGEM: MARACANAÚ-CE (104ª Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz David Sombra Peixoto
RECORRENTE(S): MANOEL ALCIDES ROCHA
ADVOGADA(S): Manoela Ponte Rocha - OAB: CE011611/CE
ADVOGADO(S): José Adonis Anaissi Rocha - OAB: CE012248/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
“Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Manoel Alcides Rocha e Belarmina Maria Ponte Rocha (fls. 328/387 e 388/391)
contra a decisão de fl. 324, na qual o Juízo da 104ª Zona Eleitoral de Maracanaú/CE indeferiu os pedidos para o
reconhecimento de ilegitimidade passiva da sociedade empresária Caiçara Publicidade, Promoções e Edições Ltda., assim
como para inadmitir o redirecionamento da multa à segunda recorrente.
Nas razões recursais (fls. 329/387), sustentaram os recorrentes que a sociedade Caiçara - Publicidade, Promoções e Edições
Ltda. é parte ilegítima nesta representação, já que o Jornal Cacique do Vale é quem fora condenado à sanção pecuniária.
Alegaram, ainda, que o redirecionamento da multa não é possível à Recorrente Belarmina Maria Ponte Rocha, pois a
sociedade empresária Caiçara não teria sido multada, em razão da ausência de intimação do ato processual. Por fim,
defenderam que, na espécie, a penalidade pecuniária está prescrita, porquanto transcorrido o lastro prescricional, nos termos
do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992.
Ao final, requestaram o conhecimento do recurso, para, no mérito, elidir a sanção pecuniária aplicada na espécie.
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O recorrente Manoel Alcides Rocha, às fls. 465/482, requereu ao Juízo a quo a extinção do feito sem resolução de mérito, em
razão de nulidade absoluta do processo.
Em nova decisão, à fl. 485, o magistrado indeferiu o pedido formulado por tal requerente, sob o fundamento de que não há
substrato legal para tanto.
Intimado (fl. 486), o Recorrente Manoel Alcide Rocha interpôs recurso, às fls. 487/492, contra essa última decisão. Nos termos
das razões recursais, alegou ilegitimidade passiva do Jornal Cacique do Vale, porque não possui Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ). Por outro lado, sustentou que a representação eleitoral é inepta, em virtude de que a sociedade
empresária Cacique do Vale não figurou no polo passivo da petição inicial. Em relação à multa que fora aplicada, arguiu sua
prescrição, pois ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos para a sua cobrança. Por fim, afirmou que tal penalidade pecuniária
fora quitada em acordo firmado por Belarmina Maria Ponte Rocha.
Ao final, requestou o provimento do recurso eleitoral.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, no Ofício n. 899/2017, à fl. 519, informou que a sociedade empresária Jornal Cacique do
Vale encontra-se incluída no parcelamento especial instituído pela Lei n. 12.996/2014. Nesse passo, atestou a regularidade
acerca do recolhimento das parcelas fixadas a tal devedor. No azo, destacou que o processo administrativo, no qual fora
solicitado o parcelamento, refere-se ao Recurso Eleitoral n. 13371. No mais, acostou ao ofício, documentos, juntados às fls.
520/523.
Em novo ofício (n. 28/2019), de 29 de janeiro de 2019, à fl. 551, a Procuradoria da Fazenda Nacional informou que, após a
consolidação da dívida ativa, constatou saldo devedor por ausência de quitação relativa a três parcelas.
Em contrarrazões, às fls. 554/556, o Promotor Eleitoral, em síntese, argumentou que o Jornal Cacique do Vale era propriedade
da pessoa jurídica Caiçara - Publicidade, Promoções e Edições Ltda., assim como a recorrente Belarmina Maria Ponte Rocha
era administradora desta, devendo responder pelo débito, em virtude de a sociedade empresária ter sido encerrada de forma
irregular.
Ao final, requereu o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em cota de fl. 560, sustentou não haver interesse processual para intervir no feito, em
virtude de que a execução fiscal não está abarcada pelas hipóteses descritas no art. 178 do CPC/2015.
É o relato, no essencial. Decido.
Os recursos interpostos contra as decisões dos juízos de primeiro grau devem respeitar certos pressupostos. Trata-se, pois, de
requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, os quais devem estar presentes no caso concreto, sob pena de o
próprio relator no tribunal ad quem lhes negar seguimento. Nesse rumo de ideias, ausente pelo menos um requisito de
admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil/2015, senão vejamos:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;"
Em análise aos recursos eleitorais interpostos pelos recorrentes, deve ser negado seguimento a tais impugnações, visto que
são inadmissíveis, na espécie.
Os recursos eleitorais, a teor do caput do art. 265 do Código Eleitoral, poderão ser interpostos contra atos, despachos e
resoluções do juiz eleitoral, e serão remetidos aos tribunais eleitorais.
Apesar do dispositivo legal possuir tal redação, o certo é que apenas as sentenças prolatadas pelos Juízos Eleitorais poderão
ser impugnadas mediante recurso, o qual, comumente, é referido como inominado. Em realidade, apenas as decisões que
resolvem o mérito, em definitivo, são recorríveis na seara eleitoral.
Em construção doutrinária e jurisprudencial, tem-se que as decisões interlocutórias, as quais resolvem questões pontuais, mas,
desde que não sejam de mérito, não poderão ser combatidas. Entretanto, a irresignação contra o ato decisório deverá, se
assim for de interesse da parte recorrida, ser devolvida ao conhecimento do tribunal ad quem, em sede de preliminar de
recurso eleitoral contra a sentença definitiva.
Essa, aliás, é a posição adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral que, ao estabelecer diretrizes gerais para a aplicação do
Código de Processo Civil de 2015, nos processos judiciais eleitorais, na forma da Resolução n. 23.478/2016, normatizou a
impossibilidade de recurso contra decisões não definitivas de mérito. Eis, nesse sentido, o teor do art. 19, caput, da referida
norma regulamentadora:
"Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por
não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a
decisão definitiva de mérito."
Também é posicionamento perfilhado por José Jairo Gomes. Confira-se:
"O recurso em exame tem natureza ordinária, assemelhando-se em tudo à apelação no processo civil comum. Isso porque visa
a tutelar situações jurídicas materiais, concretas, e não propriamente o ordenamento legal. Assim, ele enseja ao tribunal ad
quem a realização de ampla revisão da decisão de 1º grau, no que concerne tanto aos aspectos fáticos quanto jurídicos.
O objeto do recurso eleitoral é a decisão final no processo. Por ele, portanto, se impugna a sentença que extingue o processo
(ou sua fase cognitiva) com ou sem resolução do mérito na causa (CPC/2015, arts. 354, 485, 487 e 1.009). Qualquer tipo de
sentença, seja ela proferida em processo de jurisdição contenciosa ou voluntária."
No caso dos autos, a sentença que julgou o mérito do processo (fls. 20/25) foi confirmada por acórdão deste Tribunal (fls.
86/93), com o trânsito em julgado em 1º/09/2008 (fl. 100).
Na sentença definitiva, o Magistrado de primeira instância condenou o recorrido Manoel Alcides Rocha, o Diretório Municipal
do Partido Trabalhista Cristão e o Jornal Cacique do Vale à sanção pecuniária, no valor de R$ 21.282,00 (vinte e um mil,
duzentos e oitenta e dois reais), de modo individual.
Remetido os autos ao Cartório da 104ª Zona Eleitoral de Maracanaú/CE, a serventia inscreveu a multa eleitoral em livro próprio
(fls. 108/110), após o prazo legal para o pagamento voluntário da sanção pecuniária. Ato contínuo, remeteu os autos à
Procuradoria da Fazenda Nacional para os procedimentos necessários cabíveis, com vistas ao ajuizamento da competente
ação de execução fiscal.
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Ocorre que, a Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 122) solicitou a esta Justiça Eleitoral as informações corretas acerca do
número de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do órgão partidário municipal e da sociedade empresária em
comento. Assim, em cumprimento ao despacho do então presidente desta Corte Regional (fl. 124), o Cartório Eleitoral, ao
retificar os termos de inscrição de multa eleitoral, lavrou novos termos (fls. 191/192), a fim de que a Fazenda Nacional
procedesse a inscrição em dívida ativa dos ora devedores.
Apesar de não haver mais matérias a serem apreciadas pelo Juízo a quo, os recorrentes manejaram diversos requerimentos.
Para tanto, alegaram, ilegitimidade da Sociedade Empresária Caiçara Publicidade, Promoções e Edições Ltda., o não
cabimento do redirecionamento da multa à sócia Belarmina Maria Ponte Rocha, bem como a prescrição da penalidade
pecuniária imposta.
A ilegitimidade da referida sociedade é matéria preclusa, visto que tal tema não fora objeto de impugnação pelas partes, razão
pela qual é incabível a sua análise no atual estágio do processo.
Por sua vez, os outros argumentos devem ser aduzidos em via própria. Isso porque, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a
despeito de inscrever os réus condenados em dívida ativa, não expediu certidão de dívida ativa. Tal título executivo
extrajudicial, como é cediço, é documento imprescindível para fins de execução fiscal.
Dessa feita, não lavrado tal documento, não há o ajuizamento de execução fiscal, o que, a bem da verdade, destaque-se, não
há notícias sobre a sua propositura.
O que se pretende, no presente contexto da decisão, é esclarecer que não há recurso apropriado legalmente previsto contra as
decisões tomadas pelo Juízo da 104ª Zona Eleitoral de Maracanaú/CE. Com efeito, uma vez transitada em julgado a decisão
que condenou os réus ao pagamento de prestações pecuniárias, o atual estágio do processo não permite mais a prolação de
sentença de mérito.
Em outras palavras, o desenvolvimento do feito, após a sentença definitiva, teve como objetivo que os réus condenados
pagassem as multas anteriormente impostas. E, ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias, para tanto, pretendeu-se a
inscrição em dívida ativa, para, ato contínuo, a Fazenda Nacional ajuizar a competente ação de execução fiscal contra eles.
Desse modo, não há mais mérito a ser analisado, razão pela qual é incabível recurso contra as decisões prolatadas pelo juízo
combatido, nesse momento procedimental.
Aliás, as matérias ventiladas pela parte recorrente devem ser arguidas em embargos à execução ou de terceiros, já que não há
nem mesmo ação de execução fiscal ajuizada pela União Federal. Em suma, não há interesse processual e recursal para que
os recorrentes aleguem tais matérias defensivas, visto que a Fazenda Nacional nem mesmo ainda acionou-os judicialmente
para a cobrança da dívida ativa, aliás, como pode se extrair dos ofícios encaminhados pelo órgão fazendário.
Nesse diapasão, ressalte-se que, recursos ora interpostos (fls. 328/387, 388/391, 465/482, 487/492) são inadequados. Para o
conhecimento dos recursos, é imprescindível a adequação recursal, o qual tem fundamento no princípio da correspondência.
Em realidade, o tipo de recurso manejado deve ser hábil para alcançar uma melhor posição processual perseguida.
Ao se valer, com efeito, dos recursos eleitorais para buscar melhorias nesse instante processual, olvidou-se a parte recorrente
que tais impugnações são inadequadas ao fim perseguido. Vale dizer, não possuem força normativa para o que se deseja:
desconstituir o título executivo judicial.
Para tal intento, em virtude da ocorrência da coisa julgada material, os recursos não se prestam a afastá-la. Além disso, como
dito anteriormente, é possível a parte recorrente valer-se de outros instrumentos processuais, quando, destarte, for ajuizada a
ação de execução fiscal. Por conseguinte, reconhece-se a inadequação da via eleita, porquanto o recurso eleitoral não se
presta a afastar a incidência da coisa julgada material.
Nesse sentido, acosta-se precedentes de tribunais eleitorais do país, in verbis:
"ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 81 DA LEI Nº
9.504/1997. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO. INVIABILIDADE. INELEGIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ANOTAÇÃO. CADASTRO NACIONAL DE ELEITORES. CARÁTER INFORMATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Histórico da demanda
1. Na espécie, julgada procedente representação por doação de recursos acima do limite legal, condenada a ora agravante ao
pagamento de multa. Após o trânsito em julgado da representação, impugnou-se a determinação de anotação da
inelegibilidade de seus sócios no Cadastro Nacional de Eleitores, mediante requerimento formulado nos mesmos autos.
2. Contra acórdão do TRE/SP, pelo qual confirmada a inviabilidade de se examinar o pedido de anulação de anotação de
inelegibilidade no cadastro eleitoral ante a inadequação da via eleita, incabível o manejo do apelo no bojo de representação
com decisão de mérito transitada em julgado - interpôs recurso especial a empresa Vitta Residencial - SPE Ltda.
3. Negado seguimento ao recurso especial, ao entendimento de que, diante da coisa julgada, se opera a imutabilidade do
julgado e de seus efeitos, não admitida a interposição de qualquer recurso. Precedentes.Da inadequação da via eleita
4. Uma vez que incabível o recurso interposto perante o Tribunal Regional - formalizado o pedido nos autos da representação
por doação acima do limite legal, cuja decisão já transitou em julgado -, os recursos subsequentes também não podem ser
admitidos. Da anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral
5. A anotação da ocorrência de inelegibilidade decorrente de decisão judicial condenatória por doação acima do limite legal no
Cadastro Nacional de Eleitores possui caráter meramente informativo, a subsidiar eventual futuro pedido de registro de
candidatura, não implicando declaração de inelegibilidade, tampouco ausência de quitação eleitoral. Precedentes.
6. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea , da LC nº 64/1990 não é sanção imposta na decisão judicial que condena
o doador a pagar multa por doação acima do limite legal, mas possível efeito secundário da condenação, verificável em
eventual e futuro pedido de registro de candidatura. Agravo regimental conhecido e não provido.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 171735, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 09/05/2017, Página 280)"
"PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO REFERENTE À CONDENAÇÃO DE MULTA POR DOAÇÃO
EM EXCESSO À CAMPANHA ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
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1 - A fixação a posteriori de jurisprudência do TSE não pode ser utilizada retroativamente para anular decisão proferida em
processo que tramitou regularmente, em observância ao Princípio do Devido Processo Legal e que, atualmente, encontra-se
albergada pelo manto da coisa julgada.
2 - "(...) A fixação de jurisprudência - argumento que fundamenta a pretensão do recorrido - não é fator capaz de invalidar, por
meio da querela nullitatis, acórdão proferido em processo que tramitou dentro da normalidade, tendo em vista que não houve
afronta ao devido processo legal ou a qualquer outro direito fundamental.(...)" (RESPE 967904, Rel. Min. Fátima Nancy
Andrighi, DJ - 20/06/2012, pág. 73)
3 - Caso em que não houve qualquer mácula ao Acórdão impugnado, objeto da presente lide. O feito transcorreu
normalmente, em observância ao Princípio do Devido Processo Legal, não existindo qualquer vício que enseje sua nulidade.
4 - Impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita.
5 - Não conhecimento da Petição.
(PETIÇÃO n 535908, ACÓRDÃO n 535908 de 23/07/2012, Relator(aqwe) MÔNICA FONTGALLAND RODRIGUES DE LIMA,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 140, Data 27/07/2012, Página 14/15 )"
Ademais, pelo princípio da taxatividade, apenas é considerado recurso o instrumento de impugnação previsto por lei federal
(art. 22, I, CF/88). Como bem destacado por Daniel Amorim Assumpção Neves, tal postulado impede que as partes inventem
recursos para combater toda e qualquer decisão que lhes são desfavoráveis. Vale destacar sua palavras:
"O princípio da taxatividade impede que as partes, ainda que de comum acordo, criem recursos não previstos pelo
ordenamento jurídico processual. Mesmo com a permissão de um acordo procedimental no art. 190 do Novo CPC não é
possível que tal acordo tenha como objeto a criação de recurso não presente no rol legal. Também a doutrina não pode criar
novas espécies recursais. Tampouco poderão leis estaduais e municipais fazê-lo, também excluídos os regimentos internos de
Tribunal."
Insta destacar, além disso, entendimento de tribunais que inadmitem recurso interpostos que não se encontram amparados
taxativamente pela Lei, in verbis:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NOVO RECURSO CONTRA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE
ADMISSIBILIDADE.
1. À luz do princípio da taxatividade, não é cabível agravo regimental contra manifestação do órgão colegiado, pois ausente a
previsão legal a amparar o meio de impugnação ora utilizado. A propósito: "O agravo regimental apenas é cabível contra
decisões singulares, e não colegiadas, conforme disposição de lei e da jurisprudência desta Corte (AgRg no REsp 934.046/SP,
Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/11/2008).
2. O prévio recolhimento da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer
impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.
3. Agravo regimental não conhecido.
(STJ AgRg no AgRg no AREsp 427.348/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014,
DJe 06/03/2014)"
"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO (CPC/73). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE AO CASO.
1. Na sistemática recursal (CPC/73), dentre os princípios aplicáveis, tem-se o da taxatividade, segundo o qual há um recurso
cabível para cada tipo de provimento judicial.
2. Hipótese em que tal pressuposto não restou observado, pois o provimento judicial impugnado, ao manter os efeitos da
decisão anterior apenas na parte em que afastada a prescrição dos créditos ora executados, desafia o recurso de agravo de
instrumento, não o de apelação.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso em tela, por estarem ausentes os requisitos para tanto.
4. Ainda que assim não fosse, inexistiria interesse de a parte exequente recorrer de decisão que lhe é favorável, pois rejeitada
a exceção de pré-executividade no tocante à prescrição e determinado o regular processamento da execução.
5. Apelação não conhecida.
(TRF5, PROCESSO: 200581000088899, AC - Apelação Civel - 590793, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO
CORDEIRO, Terceira Turma, JULGAMENTO: 22/09/2016, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::30/09/2016)"
Logo, ao não existir a hipótese prevista em lei que ampare a pretensão recursal da parte recorrente, os recursos, ora
interpostos, são inadmissíveis, devendo, pois, ser-lhes negado seguimento.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos eleitorais interpostos por Manoel Alcides Rocha e Belarmina Maria Ponte
Rocha, pela sua inadmissibilidade, porquanto as decisões prolatadas pelo Juízo da 104ª Zona Eleitoral de Maracanaú/CE não
comportam qualquer espécie recursal própria para a sua impugnação, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c art. 56, V,
do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Considerando a urgência que o caso requer, em razão da iminência do prazo prescricional, intime-se a União Federal, por
intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional em Fortaleza/CE, para que proceda a retificação dos termos de inscrição de
dívida ativa, conforme os documentos acostados às fls. 191/192-303/304, bem como promova, se for de seu interesse, a
execução fiscal, em face dos condenados.
Publique-se. Intimem-se.
À SJU, para providências.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO
JUIZ RELATOR”
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Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
RECURSO ELEITORAL Nº 37-51.2017.6.06.0003
ORIGEM: FORTALEZA-CE (3ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA)
RELATOR(A): DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RECORRENTE(S): DE FRANCESCO ALIMENTOS LTDA, JOÃO MENDES BRASIL DE FRANCESCO, VICENTE BRASIL DE
FRANCESCO
ADVOGADO(S): RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA - OAB: 22029/CE, CARLOS ALBERTO DE CASTRO FILHO - OAB:
28238/CE
ADVOGADA(S): JULIANA COSTA BARBOZA - OAB: 23173/CE
RECORRIDO(S): UNIÃO FEDERAL (PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO CEARÁ)
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. QUERELA NULLITATIS. ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REGULAR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA E
CUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE ADVOGADO E PREPOSTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS. LEGALIDADE DA
DOAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIA PRECLUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratam os autos de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 3ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes os
pedidos formulados na presente Querela Nullitatis.
2. A presente querela nullitatis pleiteia a nulidade da sentença proferida na Representação por Doação Acima do Limite Legal
nº 44-14.2015.6.06.0003, em que a pessoa jurídica doadora, ora Recorrente, foi condenada ao pagamento de multa no valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com base no art. 81 da Lei nº 9.504/97.
3. Na exordial, os Recorrentes suscitaram a existência nos autos da Representação nº 44-14.2015.6.06.0003 de nulidade da
citação, irregularidade da representação processual por suposta ausência de capacidade postulatória do causídico e error in
judicando grave sob o argumento de legalidade da doação efetuada.
4. Acerca da citação das pessoas jurídicas, o art. 248 do Código de Processo Civil prevê que, sendo o citando pessoa jurídica,
será válida a entrega do mandado de citação à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a
funcionário responsável pelo recebimento da correspondência. No caso em tela, a pessoa jurídica recorrente foi devidamente
citada na Representação nº 44-14.2015.6.06.0003, na pessoa de seu sócio-administrador, segundo o contrato social da
empresa. Dessa forma, sem maiores delongas, não há o que se falar em nulidade da citação. Precedentes STJ.
5. Afirmam, ainda, os Recorrentes ter havido irregularidade na representação processual por suposta ausência de capacidade
postulatória do causídico, bem como pela impossibilidade de atuação cumulada de preposto e advogado da sociedade
empresarial.
6. A capacidade postulatória do sócio-administrador da empresa é reconhecida pelos próprios Recorrentes quando afirmam na
exordial ser este advogado devidamente habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará. Ademais, assiste
razão à Procuradoria da Fazenda Nacional quando afirma que "como sócio-administrador, não se verifica qualquer
impedimento para que este exerça os poderes da cláusula ad judicia", revelando-se, assim, impertinente a alegação de que a
empresa não fora regularmente assistida por defesa técnica nos autos da Representação Eleitoral nº 44-14.2015.6.06.0003.
7. Com relação ao argumento de impossibilidade de atuação cumulada de preposto e advogado da sociedade empresarial, não
se vislumbra cumulação do encargo de preposto com a condição de advogado nos autos da Representação nº 4414.2015.6.06.0003, já que o causídico é sócio-administrador da empresa e não seu representante designado para
determinados atos, características próprias da figura do preposto.
8. Por fim, com relação à alegação de error in judicando grave sob o argumento de legalidade da doação efetuada, verifica-se
a tentativa dos Recorrentes em rediscutir o mérito da Representação Eleitoral nº 44-14.2015.6.06.0003 após o seu trânsito em
julgado, quando a matéria já se encontra preclusa.
9. Diante do exposto, os argumentos trazidos pelos Recorrentes não sustentam a propositura da presente Querela Nullitatis,
sendo assim, outra medida não resta senão ratificar a sentença a quo ora questionada.
10. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/02/2020
RECURSO ELEITORAL Nº 146-74.2016.6.06.0076
ORIGEM: MAURITI-CE
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
RECORRENTE(S): FRANCISCO EVANILDO SIMÃODA SILVA
ADVOGADO(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB: 14942/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO A PREFEITO.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. FUNDO PARTIDÁRIO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA CORRESPONDENTE. FALHA AFASTADA. RECIBOS ELEITORAIS. INCONSISTÊNCIAS. ESCLARECIMENTO
EM SEDE DE DILIGÊNCIAS. FALHAS AFASTADAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OCORRÊNCIA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. OMISSÕES
RELATIVAS AO CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO
ATRAVÉS DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. FALHA GRAVE. TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS
COMPROMETIDAS. DESAPROVAÇÃO.
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1. A análise das contas do requerente destacou as seguintes falhas, reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau, para a
desaprovação das contas: ausência de abertura de conta bancária destinada aos recursos do fundo partidário, doações
estimáveis em dinheiro sem o correspondente registro, receitas financeiras sem identificação do CPF dos doadores,
inconsistências nas informações prestadas pelo candidato em relação aos fornecedores e omissão de despesas relativas a
aquisição de combustíveis.
2. A Secretaria de Controle Interno deste Regional afastou as irregularidades relativas à ausência de abertura da conta
bancária e doações estimáveis em dinheiro, por entender esclarecidas ou justificadas após a manifestação do candidato.
3. A Resolução TSE 23.463/2015 exige a abertura de conta bancária para a movimentação de recursos do Fundo Partidário
somente nos casos de recebimento destes recursos pelo candidato, conforme disposto no artigo 8º da citada norma.
4. Inexistindo repasse de recursos financeiros de origem pública ao candidato não há obrigatoriedade para abertura da conta
bancária específica. Irregularidade que se afasta.
5. Os erros apontados no parecer conclusivo de primeira instância, relativos às doações estimáveis em dinheiro e aos recibos
eleitorais, correspondentes foram devidamente esclarecidos pelo prestador de contas, razão pela qual se afasta a falha
apontada.
6. O recebimento de recursos de origem não identificada importa na obrigação de recolher o valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos da Resolução 23.463/2015, artigo 18, parágrafo 3º, devendo ser comprovado pelo candidato com
documentos idôneos e aptos a afastar o vício.
7. Não se desincumbindo o candidato de comprovar o efetivo repasse dos valores ao Tesouro Nacional, forçoso reconhecer a
permanência da falha relativa à arrecadação de recursos de origem não identificada.
8. A omissão de despesas é falha grave, que compromete a efetiva auditoria das contas e a identificação da arrecadação de
recursos e realização de gastos.
9. No caso, o candidato não logrou êxito em afastar a irregularidade apontada pelo analista das contas, limitando-se a
argumentar erro na emissão do documento fiscal, sem comprovar o alegado.
10. A divergência entre os registros da prestação de contas e aqueles obtidos a partir das informações enviadas à Justiça
Eleitoral aponta para a omissão de receitas e despesas pelo candidato, na medida em que não há como aferir os valores
efetivamente arrecadados e utilizados na campanha eleitoral.
11. Restando comprometida a transparência e lisura na arrecadação e utilização de recursos na campanha eleitoral de
candidato ou partido político, outro caminho não há que a rejeição das contas, uma vez que "É inviável a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por se tratar de falhas relevantes, que impediram o efetivo controle pela
Justiça Eleitoral." (TSE, Agravo de Instrumento nº 14002, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 08/04/2019, Página 13)
12. As irregularidades concernentes à arrecadação de recursos de origem não identificada e à omissão de despesas maculam
as contas de campanha de forma irremediável, impondo sua desaprovação.
13. Recurso Eleitoral a que se dá parcial provimento, apenas para afastar as irregularidades relativas à ausência de abertura
de conta bancária para movimentação de recursos do fundo partidário e às divergências apontadas nos recibos eleitorais.
14. Desaprovação das contas de campanha mantida, na forma do artigo 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, por
restarem remanescentes os demais pontos que fundamentaram a rejeição em primeiro grau, ou seja, as falhas relativas à
arrecadação de receitas, sem identificação do doador, configurando-se receitas de origem não identificada e a omissão de
despesas relativas à aquisição de combustíveis, no valor de R$ 14.996,83 (quatorze mil, novecentos e noventa e seis reais e
oitenta e três centavos).
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial
provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau pela desaprovação das contas de campanha eleitoral de
Francisco Evanildo Simão da Silva, referente às Eleições de 2016, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/02/2020

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Despachos
DESPACHO
REPRESENTAÇÃO Nº 1128-93.2014.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Antonio Sales de Oliveira
Protocolo: 29.341/2014
REPRESENTANTE(S): COLIGAÇÃO CEARÁ DE TODOS (PMDB / PSC / DEM / PSDC / PRP / PSDB / PR / PTN / PPS)
ADVOGADO(S): Camila Goes Barbosa - OAB: 30136-A/CE Amanda Montenegro Carvalho - OAB: 28.800/CE Edson Manuel
Feijó Guimarães - OAB: CE003082/CE Vicente Martins Prata Braga - OAB: 19.309/CE DAMIÃO SOARES TENÓRIO - OAB:
26614/CE Sabino Henrique Elpídio de Carvalho - OAB: 14819/CE Vicente Bandeira de Aquino Neto - OAB: CE009665/CE
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE - OAB: 15877/CE Waldir Xavier de Lima Filho - OAB: CE010400/CE Francisco Irapuan
Pinho Camurça - OAB: CE006476/CE Fábio Neves Moreira - OAB: 25439/CE Matheus Rebouças Celestino - OAB: 27.894/CE
MANUELA DE MESQUITA GUIMARAES - OAB: 23167/CE REBECA DE SOUZA FRANCO PESSOA - OAB: 30015/CE
Francisco Di Angellis Duarte de Morais - OAB: 26772/CE
REPRESENTADO(S): CID FERREIRA GOMES, Governador
ADVOGADO(S): André Garcia Xerez Silva - OAB: CE25545/CE Fernanda Lima Fernades Vieira - OAB: 22840/CE Aline
Saldanha de Lima Ferreira - OAB: 12575/CE
REPRESENTADO(S): ARIALDO DE MELLO PINHO, Chefe da Casa Civil do Estado do Ceará
ADVOGADO(S): Francisco Jório Bezerra Martins - OAB: 12423/CE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2020, Número 030

Fortaleza, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020

Página 10

REPRESENTADO(S): CAMILO SOBREIRA DE SANTANA, Candidato ao cargo de Governador
ADVOGADO(S): Joao de Aguiar Pupo - OAB: 12707/CE Joaquim Lúcio Melo Freitas - OAB: 18419/CE Sarah Feitosa
Cavalcante - OAB: 13493/CE Thiago Araújo Montezuma - OAB: 23667/CE David Gabriel Ferreira Duarte - OAB: CE018157/CE
Gladson Wesley Mota Pereira - OAB: CE010587/CE Jório Bezerra Martins - OAB: 12.423/CE
REPRESENTADO(S): MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO, candidata ao cargo de Vice-governadora
ADVOGADO(S): Joao de Aguiar Pupo - OAB: 12707/CE Joaquim Lúcio Melo Freitas - OAB: 18419/CE Sarah Feitosa
Cavalcante - OAB: 13493/CE Thiago Araújo Montezuma - OAB: 23667/CE David Gabriel Ferreira Duarte - OAB: CE018157/CE
Gladson Wesley Mota Pereira - OAB: CE010587/CE Jório Bezerra Martins - OAB: 12.423/CE
REPRESENTADO(S): CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO, candidato ao cargo de Senador
ADVOGADO(S): Erlon Albuquerque de Oliveira - OAB: CE011750/CE Jório Bezerra Martins - OAB: 12.423/CE Davi Medeiros
Fontenele - OAB: 23758/CE Thiago Araújo Montezuma - OAB: 23667/CE
REPRESENTADO(S): JOSÉ LINHARES PONTES, candidato ao cargo de primeiro suplente de Senador
ADVOGADO(S): Thiago Araújo Montezuma - OAB: 23667/CE Jório Bezerra Martins - OAB: 12.423/CE
REPRESENTADO(S): FRANCISCO HONORIO PINHEIRO ALVES, candidato ao cargo de segundo suplente de Senador
ADVOGADO(S): Thiago Araújo Montezuma - OAB: 23667/CE Jório Bezerra Martins - OAB: 12.423/CE Erlon Albuquerque de
Oliveira - OAB: CE011750/CE Davi Medeiros Fontenele - OAB: 23758/CE
REPRESENTADO(S): CIRO FERREIRA GOMES, Secretário de Saúde do Estado do Ceará
ADVOGADO(S): Joao de Aguiar Pupo - OAB: 12707/CE Joaquim Lúcio Melo Freitas - OAB: 18419/CE Sarah Feitosa
Cavalcante - OAB: 13493/CE Erlon Albuquerque de Oliveira - OAB: CE011750/CE Thiago Araújo Montezuma - OAB: 23667/CE
Gladson Wesley Mota Pereira - OAB: CE010587/CE Hilda Helena Massler Carneiro - OAB: 10528/CE Gerusa Nunes de Sousa
- OAB: 13481/CE Marcell Feitosa Correia Lima - OAB: 21895-B/CE Débora Cristine almeida Gutmann Serwaczak - OAB:
21000/CE Esther Rodrigues de Carvalho - OAB: 24442/CE Ruan Castro Paiva - OAB: 25506/CE Patrycya Helen Silva Reis OAB: 24938/CE Renan Saldanha de Paula Lima - OAB: 6059-E/CE
REPRESENTADO(S): SELMA OLIVEIRA, Coordenadora de Imprensa da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
ADVOGADO(S): Washington Willem Mendes Santana - OAB: 16381/CE
REPRESENTADO(S): CHRISTIANE SALES
ADVOGADO(S): Marcos André Sousa da Silva - OAB: 29346/CE
LITISCONSORTE(S): ESTADO DO CEARA, Assistente
ADVOGADO(S): Fernando Antônio Costa de Oliveira - OAB: 7012/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R.h.
Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de fls. 757/765, determino:
1. Providenciem-se comunicações eletrônicas às zonas eleitorais dos domicílios dos representados, CID FERREIRA GOMES e
CIRO FERREIRA GOMES, para os registros das multas no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO).
2. Notifiquem-se os aludidos representados para, no prazo de 30 (trinta) dias, procederem ao pagamento das multas impostas.
3. Transcorrido in albis o prazo, lavrem-se os respectivos Termos de Inscrição de Multa, remetendo-se o processo à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição em Dívida Ativa da União.
4. Extintos os débitos, informe às zonas eleitorais dos domicílios dos representados para que procedam o registro da quitação
e, em seguida, arquivem-se os autos.
Expedientes Necessários.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente”

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e ACórdãos
Processo 0600066-61.2017.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600066-61.2017.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, ALEXANDRE PEREIRA SILVA, PEDRO BEAL DE FREITAS
VASCONCELOS
Advogados do(a) REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395, IGOR BRANDAO FEITOSA
DE CARVALHO - CE27747 Advogado do(a) REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395
Advogado do(a) REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395
DESPACHO
Considerando a certidão id 2919527, determino a intimação dos Srs. Alexandre Pereira Silva e Pedro Beal de Freitas
Vasconcelos, respectivamente, presidente e tesoureiro do PPS, através de seus causídicos, para manifestarem-se sobre as
irregularidades apontadas no Relatório de Diligência da SEAUD/COAUD/SCI id 2025377.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 3 de fevereiro de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator.
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Processo 0600321-48.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
HABEAS CORPUS (307) - Processo nº 0600321-48.2019.6.06.0000 - Icó - CEARÁ
ORIGEM: Icó
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
PACIENTE: JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR IMPETRANTE: RENE DA SILVA COELHO
Advogado do(a) PACIENTE: RENE DA SILVA COELHO - CE40922 Advogado do(a) IMPETRANTE: RENE DA SILVA
COELHO - CE40922
IMPETRADO: JUÍZO DA 15ª ZONA ELEIOTRAL
Advogado do(a) IMPETRADO:
DESPACHO
Tratam os autos de Recurso Ordinário (documento ID n.º 3172227) interposto por José Jaime Bezerra Rodrigues Junior com
fundamento nos artigos 121, §4º, inciso V, da Constituição Federal de 19881 e 276, inciso II, alínea “b”, do Código Eleitoral2.
Em resumo, busca o paciente a reforma do aresto exarado por esta Corte Regional (documento ID n.º 3058877), o qual
denegou a ordem de habeas corpus.
Remetam-se os autos digitais ao Tribunal Superior Eleitoral.
ÀSecretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
1 Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas
eleitorais.
§4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
V –denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção.
2 Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o
Tribunal Superior:
II –ordinário:
b) quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança.
Processo 0600230-89.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600230-89.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - CE INTERESSADO:
MAGDA MARIA SILVA COSTA, PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR, ODILON SILVEIRA AGUIAR
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO - CE28278, THIAGO
ARAUJO MONTEZUMA - CE23667 Advogado do(a) INTERESSADO: RAQUEL KLEIN ACIOLI GUERRA - CE28925
Advogados do(a) INTERESSADO: THIAGO PARENTE CAMARA - CE27631, ANGELA CASTELO VIEIRA - CE28559,
RAQUEL KLEIN ACIOLI GUERRA - CE28925, JOSE ISAIAS RODRIGUES TOMAZ - CE17210, LEONARDO ROBERTO
OLIVEIRA DE VASCONCELOS - CE18185 Advogados do(a) INTERESSADO: THIAGO PARENTE CAMARA - CE27631,
ANGELA CASTELO VIEIRA - CE28559, JOSE ISAIAS RODRIGUES TOMAZ - CE17210, LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA
DE VASCONCELOS - CE18185
DESPACHO
Determino, nos termos do §3º, do artigo 34, da Resolução TSE nº 23.464/2015, a baixa dos autos em diligência, a fim de que o
Diretório Regional do Partido da Mulher Brasileira - PMB, no prazo de 20 (vinte dias), providencie o atendimento dos itens 2 e 3
do Relatório de Exame Preliminar da SCI, id 2748427.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 3 de fevereiro de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator.
Processo 0602225-40.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602225-40.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DJACIR MOREIRA ASSUNCAO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: DJACIR
MOREIRA ASSUNCAO
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Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha, relativa ao pleito de 2018, apresentada pelo então candidato ao cargo de
deputado estadual, DJACIR MOREIRA ASSUNÇÃO, em cumprimento àLei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação
de contas nas eleições.
Publicado edital para os fins do art. 591 da referida Resolução e decorrido o prazo legal, não houve impugnação àpresente
prestação de contas.
Elaborado, pela Secretaria de Controle Interno deste Regional, Parecer Técnico Conclusivo, o qual, considerando o resultado
dos exames técnicos empreendidos, sugere que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas, nos termos do art. 77,
I2, da RTSE nº 23.553/2017.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinando pela aprovação das contas, dada a ausência de irregularidades.
Veio-me concluso. Passo a decidir.
Conforme relatado, trata-se de processo atinente àarrecadação e gastos de recursos financeiros na campanha eleitoral de
2018.
Após minuciosa análise efetuada pelo Setor competente, não foram constatadas falhas, tendo sido, portanto, a prestação de
contas sob exame apresentada dentro do prazo e de acordo com as exigências legais.
Nesse contexto, juntado ao feito os documentos estabelecidos pelo art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e demonstrada a
regularidade das contas em tela, impõe-se sua aprovação.
Ante o exposto, com esteio nos arts. 77, I, da RTSE nº 23.553/2017 e 56, III3, do Regimento Interno deste Tribunal, julgo
aprovada a presente prestação de contas de campanha eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 7 de fevereiro de 2020.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
1Art. 59. Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a que se refere o inciso I do
caput do art. 56 desta resolução, bem como os extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral, na página do TSE na
internet, e determinará a imediata publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo de 3 (três) dias.
2Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
3Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
(...)
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
Processo 0601996-80.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601996-80.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE PAULO NETO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: JOSE PAULO NETO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE SABINO SA - CE26920
DECISÃO MONOCRÁTICA
Tratam os autos de Pedido de Reconsideração apresentado por JOSÉ PAULO NETO, ID nº 2617227 em face de Decisão
Monocrática ID nº 2455277, que julgou não prestadas as contas de campanha do candidato, referente ao pleito de 2018.
A Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico conclusivo, ID nº 2058377, opinando pelo
julgamento das contas como não prestadas, em razão da ausência de advogado regularmente constituído nos autos, por
expressa previsão do artigo 77§ 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, em parecer de ID nº 2083127, opinando pelo julgamento no sentido da não
prestação das presentes contas, “em razão da ausência de uma série de documentos essenciais, bem como do imprescindível
mandato de advogado”.
Em decisão monocrática, ID nº 2455277, esta Relatoria, considerando a ausência de procuração a advogado legalmente
habilitado, julgou as contas do candidato como não prestadas.
Pedido de Reconsideração (ID nº 2617227), apresentado por JOSÉ PAULO NETO, apontando que “o candidato em tempo
oportuno entregou ao contabilista responsável, a respectiva procuração, contudo por equívoco ou estranhamente tal
procuração não foi anexada a prestação de contas final, via SPCE, tendo então este signatário ao ser procurado pelo
candidato, feito a juntada da procuração para sanar o problema, cf, ID´s nºs 2130527 e 2456727”.
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Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral desta Egrégia Corte, ID nº 2884927, opinou pelo não conhecimento do
pedido de reconsideração, visto que a jurisprudência dos Tribunais Eleitorais pátrios, “tem reconhecido a natureza jurisdicional
do processo de prestação de contas e a respectiva incidência dos institutos correlatos, a exemplo da preclusão temporal.”
Éo relatório. Decido.
Inicialmente, insta asseverar que desde a inserção do §6º ao art. 37 da Lei dos Partidos Políticos pela Lei 12.034/2009, o
processo de prestação de contas passou a ostentar natureza jurisdicional.
Pois bem. A Lei das Eleições estabeleceu, em seu art. 30, regra específica de cabimento de recurso contra decisão que julgar
as contas dos candidatos e nas hipóteses elencadas nos incisos I e II do §4º do art. 121 da Constituição Federal, in verbis:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)§ 5o Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral,
no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)§ 6º No mesmo
prazo previsto no §5o, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do
§4o do art. 121 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009
Neste sentido, éa Resolução TSE nº 23.553/2017, senão vejamos:
Art. 88. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §5º).Art. 90. Do acórdão do tribunal regional eleitoral,
cabe recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do §4º do art. 121 da
Constituição Federal, no prazo de 3 (três)dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art.
30, §6º).
No caso vertente, em se tratando de decisão monocrática que julgou as contas do candidato como não prestadas, vale
transcrever o regramento sobre o assunto previsto no Regimento Interno do Tribunal Regional desta egrégia Corte:
Art. 142 Da decisão do relator ou do presidente caberá agravo interno para o Pleno do Tribunal, no prazo de 3 (três) dias, que
será processado nos próprios autos.
Assim, a legislação eleitoral pátria estabeleceu o recurso cabível em face da decisão do relator, qual seja, “caberá agravo
interno para o Pleno do Tribunal, no prazo de 3 (três) dias, que será processado nos próprios autos”.
Para o conhecimento do recursos, éimprescindível a adequação recursal, a qual tem fundamento no princípio da
correspondência. Em realidade, o tipo de recurso manejado deve ser hábil para alcançar uma melhor posição processual
perseguida.
Ademais, pelo princípio da taxatividade, apenas éconsiderado recurso o instrumento de impugnação previsto por lei federal
(art. 22, I, CF/88). Como bem destacado por Daniel Amorim Assumpção Neves1, tal postulado impede que as partes inventem
recursos para combater toda e qualquer decisão que lhes são desfavoráveis. Vale destacar sua palavras:
“O princípio da taxatividade impede que as partes, ainda que de comum acordo, criem recursos não previstos pelo
ordenamento jurídico processual. Mesmo com a permissão de um acordo procedimental no art. 190 do Novo CPC não
épossível que tal acordo tenha como objeto a criação de recurso não presente no rol legal. Também a doutrina não pode criar
novas espécies recursais. Tampouco poderão leis estaduais e municipais fazê-lo, também excluídos os regimentos internos de
Tribunal.”
Logo, ao não existir a hipótese prevista em lei que ampare a pretensão recursal do candidato, o pedido de reconsideração ora
interposto, éinadmissível, devendo, pois, ser-lhe negado seguimento.
Como bem pontuado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, “o requerente sustenta a viabilidade do
pedido de reconsideração e o não cabimento de recurso especial contra decisão de Tribunal Regional Eleitoral em processo de
prestação de contas, equivocadamente, com base em julgados do TSE datado de 2007, portanto, anteriores àalteração
legislativa acima explicitada, sem incidência no presente caso”.
Ademais, após o trânsito em julgado, o interessado poderá protocolar pedido de regularização de contas, para fins de
regularização de sua situação cadastral, nos termos do art. 83,§ 1º, incisos I, da Resolução TSE nº 23.553/20172, para “evitar
que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura”.
Diante do exposto, nego seguimento ao Pedido de Reconsideração apresentado por JOSÉ PAULO NETO, ID nº 2617227,
diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC/20153 c/c art. 56, V, do Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará.4
Fortaleza-CE, 10 de fevereiro de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016,
p. 1636.
2Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(…) §1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer, na
forma do disposto no §2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I –no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final
da legislatura; ou
II –no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
3 Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
4 Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:(…)
V - recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
hipóteses em que não será conhecido;
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Processo 0600227-37.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600227-37.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: P T B PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO RESPONSÁVEL: JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE
MENEZES, TEREZA MARGARIDA CRUZ BEZERRA DE MENEZES
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE011677 Advogados do(a) RESPONSÁVEL:
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE011677, JOSE BOAVENTURA FILHO - CE11867 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - CE011677
DESPACHO
Verifico que no documento Id nº 2457527 consta pedido de renúncia de poderes outorgados ao advogado DOMINGOS SÁVIO
TAVARES TIMBÓ, em procuração assinada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Id nº 2457527). Ademais,
consta no documento de ID nº 2473073 pedido juntada de nova procuração outorgada ao advogado CARLOS EDUARDO
MACIEL PEREIRA, assinada pelos requerentes P T B PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO JOSE ARNON CRUZ
BEZERRA DE MENEZES e TEREZA MARGARIDA CRUZ BEZERRA DE MENEZES.
Diante do exposto e, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a renovação do despacho
de Id nº 2251877, no nome dos atuais patronos, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do §3º do art. 34 da RTSE nº
23.546/20171,sob pena de preclusão.
Fortaleza-CE, 10 de fevereiro de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
1 §3º Verificada a ausência de qualquer das peças previstas no art. 29, a unidade técnica deve informar o fato ao juiz ou
relator, para que o órgão partidário e os responsáveis sejam intimados a complementar a documentação no prazo de vinte
dias.
Processo 0601964-75.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601964-75.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS ALEXANDRE DE AGUIAR FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
CARLOS ALEXANDRE DE AGUIAR FERREIRA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059 Advogados do(a) REQUERENTE:
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059, QUERCIA DE ANDRADE SILVA - CE25499-B
DECISÃO
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. ATECNIAS. NÃO COMPROMETIMENTO.
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. As atecnias evidenciadas na prestação de contas em análise não detém natureza grave capaz de comprometer a
confiabilidade das contas.
2. Com efeito, não coexiste ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha eleitoral
capaz de macular as contas em exame, sendo impositiva a sua aprovação com ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de CARLOS ALEXANDRE DE AGUIAR FERREIRA, candidato ao
cargo de Deputado Estadual, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei n° 9.504/97 e
Resolução TSE n° 23.553/2017.
Relatório Preliminar Para Expedição de Diligências (id 2629477) relacionando as irregularidades constantes na prestação de
contas e solicitando a notificação do candidato para que apresentasse as justificativas.
Em Manifestação (id 2652727), o prestador apresentou Prestação de Contas Retificadora juntando aos autos o extrato
bancário da conta Outros Recursos e afirmou que não houve abertura de contas bancárias específicas para FEFC e Fundo
Partidário.
Por fim, requereu a aprovação de suas contas.
Parecer Técnico Conclusivo (id 3095277) expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal
Eleitoral responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas com ressalvas.
Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (id 3110227), pela aprovação das contas com ressalvas.
Éo relatório, passo a decidir.
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[2]
Razões de Decidir
(FUNDAMENTAÇÃO, ART. 93, IX, DA CF/88)
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
a regularidade ou a irregularidade das contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em
aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis
de contaminar a campanha eleitoral, o que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante
eleito, notadamente em tempos em que a credibilidade política encontra-se tão em risco no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo (id 3095277), restaram evidenciadas as
seguintes irregularidades:
Não abertura das contas bancárias referentes àmovimentação do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, e por conseguinte, não foram apresentados os extratos definitivos das contas bancárias destinadas
àmovimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Não juntada aos autos o extrato bancário completo da conta nº 30894-3 - Outros Recursos.
No tocante àprimeira irregularidade, o candidato, ao ser notificado, apresentou contas retificadoras, e em petição (id 2652727)
informou que não realizou a abertura de contas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
“dessa forma, não existe extrato bancário nem comprovantes de despesas em relação às mesmas.”
Nesse contexto, conforme bem destacou a SCI, não há evidências na prestação de contas de gastos com recursos oriundos do
FEFC e do Fundo Partidário, não havendo, portanto, sobras desses tipos de recursos. Assim, inocorreu recebimento de
reportados recursos por parte do candidato.
E, em relação a segunda atecnia, malgrado o requerente não ter acostado na forma definitiva o extrato da conta nº 30894-3 Outros Recursos, foi possível àSCI aferir, no extrato eletrônico - SPCEWEB –a movimentação financeira.
Destarte, in casu, em observância aos vetores da proporcionalidade e razoabilidade, as contas não devem ser desaprovadas,
até porque não há indicativo de má-fé do prestador, bem como tais inconsistências não afetaram a lisura e transparência das
contas.
Com efeito, na esteira da compreensão da Secretaria de Controle Interno que opinou pela aprovação com ressalvas, no que foi
secundada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, tal falha não compromete a transparência do pleito e a lisura na
arrecadação e financiamento de campanha eleitoral, razão pela qual émedida que impõe a aprovação das contas, com
ressalvas.
[3]
Dispositivo
Nessas condições, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas, com ressalvas,
as contas de campanha de CARLOS ALEXANDRE DE AGUIAR FERREIRA, referentes às eleições de 2018, nos termos da
norma escrita do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
Expedientes necessários.
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Fortaleza, 3 de fevereiro de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator
Processo 0602423-77.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602423-77.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: JOAO DALMACIO DO NASCIMENTO .
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS RAFAEL BENICIO LOPES - OAB/CE33727, RODNEY RODRIGUES DE SOUZA OAB/CE37845
Ementa
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL. NÃO
RECONHECIMENTO DA DESPESA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO. NOTA FISCAL VÁLIDA. IRREGULARIDADE GRAVE
E INSANÁVEL. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Prestação de contas de campanha eleitoral de candidato ao cargo de deputado estadual, referente ao pleito de 2018.
2. De logo, convém ressaltar a inadmissibilidade no presente feito da petição de ID nº 1344827, acostada pela pessoa jurídica
José Juscelino Lima da Silva (Empresa Individual), tendo em vista não ser esta parte no processo.
3. Passando a análise das contas, a única irregularidade subsistente no feito refere-se a omissão nas contas de despesa no
valor de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais) referente ànota fiscal nº 1 que tem como fornecedor JOSÉ
JUSCELINO LIMA DA SILVA (pessoa jurídica).
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4. Como tese de defesa, ressaltou o candidato que desconhece a origem da Nota Fiscal e que o serviço supostamente
prestado não fez parte de sua campanha eleitoral.
5. Apesar da alegação do candidato e da declaração do fornecedor de emissão da nota por equívoco, a nota fiscal em questão
não foi cancelada e continua válida, maculando, assim, a fiscalização e regularidade das contas. Precedentes deste Regional.
6. O total das despesas, conforme declarado na prestação de contas final foi de R$ 32.810,00 (trinta e dois mil, oitocentos e
dez reais), representando, assim, a despesa omitida 50,59% (cinquenta vírgula cinquenta e nove por cento) do total de gastos
da campanha. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A constatação da emissão da citada nota fiscal sem o registro na prestação de contas, bem como o pagamento da
respectiva despesa com recurso que não transitou na conta bancária de campanha, constitui falha que prejudica a análise
quanto àorigem dos recursos utilizados.
8. Assim, considerando que o candidato não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, restando comprovada
irregularidade capaz de comprometer a fiscalização e lisura das contas, outra medida não resta senão desaprovar a prestação
de contas apresentada, nos termos do art. 77, III, da Resolução nº 23.553/2017.
9. Contas desaprovadas.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de contas, nos
termos do voto do Relator. Fortaleza, 29/01/2020
DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602423-77.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: JOAO DALMACIO DO NASCIMENTO .
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS RAFAEL BENICIO LOPES - OAB/CE33727, RODNEY RODRIGUES DE SOUZA OAB/CE37845
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pelo candidato ao cargo de Deputado Estadual, JOAO
DALMACIO DO NASCIMENTO, referente às eleições de 2018.
A Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico preliminar, ID nº 896077, opinando pela intimação
do candidato para sanar as irregularidades detectadas, quais sejam, ausência de apresentação do extrato final da conta
bancária de campanha e falta de contabilização nas contas da Nota Fiscal nº 1, datada de 19/10/2018, no valor de R$
16.600,00.
Após ter sido regularmente intimado, o candidato acostou ao feito o extrato final da conta bancária de campanha, bem como
alegou desconhecer a Nota Fiscal nº 1, datada de 19/10/2018, no valor de R$ 16.600,00, não reconhecendo a despesa ali
constante, ID nº 989427. Afirmou, ainda, que “nunca contratou o serviço objetivando sua campanha eleitoral, embora tenha
contratado o serviço desta pessoa jurídica para promoção de marketing de seu mandato político como vereador do município
de Caucaia em um período anterior ao da campanha, cessando antes mesmo do início do período eleitoral.”
O fornecedor JOSÉ JUSCELINO LIMA DA SILVA, pessoa jurídica, através de seu representante legal, apresentou
esclarecimento, ID nº 1344827, relativo ànota fiscal emitida em 19/10/2018, aduzindo que “foi procurado pelo Advogado do Sr.
João Dalmácio do Nascimento, candidato a Deputado Estadual na campanha de 2018, sobre a existência de uma nota fiscal
no valor de R$: 16.600,00 (Dezesseis mil e seiscentos reais) proveniente de suposto serviço de marketing para campanha
eleitoral daquele candidato, emitida em 19 de Outubro de 2018.”
Acrescentou, ainda, que “a realidade dos fatos éque o requerente prestou um serviço de Marketing não eleitoral ao candidato
em um período anterior a campanha de 2018, serviço já quitado pelo montante de R$: 6.600,00 (seis mil e seiscentos) no mês
de Junho/2018, havendo, portanto, um equívoco quanto a EMISSÃO da nota fiscal”. Ao final, solicitou que referida nota fiscal,
identificada no SPCE, seja desconsiderada, sob o argumento de ter havido equívoco quanto àsua emissão.
Após a análise dos documentos acostados ao feito, a Secretaria de Controle Interno apresentou parecer técnico conclusivo, ID
nº 2550777, opinando, ao final, pela desaprovação da presente prestação de contas, em razão, tão somente, da irregularidade
referente a omissão da despesa relacionada àNota Fiscal nº 1, datada de 19/10/2018, no valor de R$ 16.600,00. Ressaltou a
Secretaria de Controle Interno que “o campo destinado àdiscriminação dos serviços consta as seguintes informações:
1- Campanha de Marketing Digital Eleitoral (Junho, Julho, Agosto)... R$ 15.000-(R$ 6.600,00- Já recebido).
2- Consultoria para Facebook ADS (Serviço extracontratual).... R$ 600,00
3- Recuperação da página do candidato que foi Hakeada (Serviço extracontratual) ... R$ 1.000,00
4- Ativação da proteção de segurança do perfil pessoal do candidato (Serviço extracontratual)...R$ 00,00.
Valor total R$ 16.600,00.”
Aduziu, ainda, o órgão técnico que, apesar da alegação de desconhecimento da despesa pelo candidato, bem como da
afirmação do fornecedor de equívoco na emissão da nota, “a legislação tributária determina que para a prestação de serviço ou
fornecimento de material seja emitido documento fiscal a fim de serem calculados os tributos que incidem sobre o
serviço/produto fornecido, cujo recolhimento em regras gerais fica a cargo do emitente do documento fiscal”.
Assim, concluiu a Secretaria de Controle Interno que “houve um serviço e por este serviço foi emitida nota fiscal eletrônica em
19/10/2018. No campo destinado àinformação do tomador do serviço foi informado CNPJ, que édo prestador de contas. A nota
fiscal não foi cancelada, portanto, éuma nota fiscal válida. A nota fiscal não foi registrada na prestação de contas, o que
configura o indício de pagamento de despesa utilizando recurso que não transitou por conta bancária de campanha”.
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Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, ID nº 2612427, opinando pela aprovação, com ressalvas,
das contas prestadas neste feito, ao considerar que “as afirmações do prestador e do usuário do serviço se revelam no mesmo
sentido, bem como que ambas afirmam que tal nota fiscal éalheia àcampanha eleitoral do requerente, inexiste razão para se
sustentar uma mácula àlisura das contas em tela”.
Éo relatório.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602423-77.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: JOAO DALMACIO DO NASCIMENTO .
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS RAFAEL BENICIO LOPES - OAB/CE33727, RODNEY RODRIGUES DE SOUZA OAB/CE37845
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pelo candidato ao cargo de Deputado
Estadual, JOAO DALMACIO DO NASCIMENTO, referente às eleições de 2018.
De logo, convém ressaltar a inadmissibilidade no presente feito da petição de ID nº 1344827, acostada pela pessoa jurídica
José Juscelino Lima da Silva (Empresa Individual), tendo em vista não se tratar o peticionante de parte no processo.
Essa éa linha de raciocínio dos nossos Tribunais. Vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO ÉPARTE NO
PROCESSO. AUSÊNCIA. PEDIDO. INGRESSO. CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE OU ASSISTENTE. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. OMISSÃO EXISTÊNCIA. ANÁLISE. POTENCIALIDADE. CONDUTA VEDADA.
EMBARGOS PROVIDOS. AUSÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I –Não cabe a oposição de embargos por terceiro que não figurou no processo. Eventual intervenção em processo eleitoral
deve ser postulada por meio de pedido de admissão no feito na condição de litisconsorte ou assistente. Precedentes.
II –A participação da candidata em diversas inaugurações de obras públicas, no período eleitoral, tem potencialidade para
interferir no resultado das eleições.
III –Não énecessária a comprovação do nexo causal entre as condutas ilícitas e o resultado das eleições para ensejar a
cassação do mandato eletivo. Precedentes.
IV –Primeiros embargos não conhecidos e segundos embargos providos, sem concessão de efeitos modificativos.1
AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO DE INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO EM RECURSO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DECISÃO INDEFERITÓRIA. AUSÊNCIA DE ATAQUE, MESMO QUE INDIRETAMENTE, A DIREITO DE
TERCEIROS. RELAÇÃO DIRETA ENTRE O CANDIDATO E A JUSTIÇA ELEITORAL. DESNECESSIDADE DE COMPOREM
A RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Édesnecessário o ingresso de terceiro em relação processual que não atinja, mesmo que indiretamente, direito próprio;
2. Processo de Prestação de Contas que se limita a análise da contabilidade de candidato. Relação direta entre o candidato e
a Justiça Eleitoral;
3. Decisão indeferitória de ingresso que se mantém pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e, no mérito,
improvido.2
Passando a análise das contas, em suma, a Secretaria de Controle Interno identificou como única irregularidade a omissão de
gastos eleitorais, referente àNota Fiscal nº 1, datada de 19/10/2018, no valor de R$ 16.600,00, ao confrontar informações de
despesas constantes da prestação de contas com as constantes na base de dados da Justiça Eleitoral.
Como tese de defesa, ressaltou o candidato que desconhece a origem da Nota Fiscal e que o serviço supostamente prestado
não fez parte de sua campanha eleitoral, apesar de admitir ter contratado o serviço da aludida pessoa jurídica (JOSÉ
JUSCELINO LIMA DA SILVA) para promoção de marketing de seu mandato político como vereador do município de Caucaia
em um período anterior ao da campanha.
Entretanto, ainda que se considerasse a petição acostada indevidamente aos autos pelo fornecedor, na qual alega equívoco na
emissão da nota, e o argumento do candidato de desconhecimento da mencionada Nota Fiscal, tais argumentos não possuem
sustentação probatória.
Conforme bem ressaltado pela Secretaria de Controle Interno, “houve um serviço e por este serviço foi emitida nota fiscal
eletrônica em 19/10/2018. No campo destinado àinformação do tomador do serviço foi informado CNPJ, que édo prestador de
contas”. Acrescentou, ainda, o órgão técnico que “a nota fiscal não foi cancelada, portanto, éuma nota fiscal válida. A nota
fiscal não foi registrada na prestação de contas, o que configura o indício de pagamento de despesa utilizando recurso que não
transitou por conta bancária de campanha.”
Este Regional já firmou tese no sentido de ser necessário o cancelamento de notas fiscais emitidas por supostos equívocos,
sendo, inclusive, o não cancelamento causa suficientemente apta a avocar a desaprovação das contas, vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
CARACTERIZADA. TRANSGRESSÃO AO ART. 56, I, “g”, RTSE Nº 23.553/2017. DOCUMENTO APRESENTADO A
DESTEMPO. PRECLUSÃO. ART. 72, §1º, DA RTSE Nº 23.553/2017. ENTENDIMENTO DO TSE. TESE FIXADA NESTE
REGIONAL. NÃO COMPROVADO O EFETIVO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL. FALHA GRAVE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. ÓBICE
ÀFISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE PELA JUSTIÇA ELEITORAL. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A falha apontada como ensejadora da desaprovação das contas em tela consiste na omissão de uma despesa, identificada
no SPCE-WEB, referente àNota Fiscal nº 101, no valor de R$ 20.000,00, relativo àprestação de serviços advocatícios de
ASFOR, Gomes de Matos Advogados Associados.
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2. In casu, intimada para se manifestar, a candidata apresentou, completamente a destempo, declaração da SEFIN atestando
que o pedido de cancelamento da mencionada Nota Fiscal está aguardando análise e solução na auditoria fiscal da Célula de
Gestão do ISSQN.
3. A Corte deste Regional, recentemente, fixou tese, seguindo entendimento do TSE, no sentido de aplicar o instituto da
preclusão em sede de Prestação de Contas de candidato e de partido político, quando não cumpridas pelo interessado, na
primeira oportunidade, as diligências previstas no art. 72, §1º, da Resolução-TSE n.º 23.553/2017, e no prazo nela previsto,
excepcionadas as situações objeto do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015.
4. Ante a natureza jurisdicional dos processos de prestação de contas, in casu, resta consumada a preclusão, já que o ato não
foi praticado no tempo correto, não havendo prova nos autos de hipótese de situação excepcionada pelo art. 435, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
5. Ademais, a declaração juntada, além de extemporânea, não se presta a sanar a irregularidade em apreço, porque comprova
tão somente o pedido de cancelamento, mas não o cancelamento propriamente dito, ainda estando em situação ativa.
6. Na espécie, não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em virtude de o percentual da despesa
omitida corresponder a 17,39% de todos os gastos, não configurando valor irrisório.
7. Óbice àfiscalização e ao controle das contas pela Justiça Eleitoral, sendo motivo suficiente para dar ensejo àdesaprovação
das contas.
8. Contas julgadas prestadas e desaprovadas.3
Ademais, conforme se verifica no parecer técnico, ID nº 2550777, além da identificação, na referida Nota Fiscal eletrônica, do
candidato como tomador do serviço, as informações inseridas no campo destinado a discriminação dos serviços indicam
claramente que estes se referem ao candidato e a finalidade eleitoral, vejamos:
“No campo destinado àdiscriminação dos serviços consta as seguintes informações:
“1- Campanha de Marketing Digital Eleitoral (Junho, Julho, Agosto)... R$ 15.000-(R$ 6.600,00- Já recebido).
2- Consultoria para Facebook ADS (Serviço extracontratual).... R$ 600,00
3- Recuperação da página do candidato que foi Hakeada (Serviço extracontratual) ... R$ 1.000,00
4- Ativação da proteção de segurança do perfil pessoal do candidato (Serviço extracontratual)...R$ 00,00.
Logo, resta evidente a omissão da contabilização de gastos eleitorais na prestação de contas, bem como a ausência de
trânsito do referido valor na conta bancária.
Por fim, verifica-se ainda que o total das despesas, conforme declarado na prestação de contas final foi de R$ 32.810,00 (trinta
e dois mil, oitocentos e dez reais), enquanto que o montante omitido foi de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais),
correspondente ao percentual de 50,59% (cinquenta vírgula cinquenta e nove por cento) do total de gastos realizados na
campanha, impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao presente caso.
Assim, considerando que o candidato não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, restando comprovada irregularidade
capaz de comprometer a fiscalização e lisura das contas, outra medida não resta senão desaprovar a prestação de contas
apresentada, nos termos do art. 77, III, da Resolução nº 23.553/2017:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade; (grifo nosso)
Não havendo informação nos autos acerca de recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e do Fundo Partidário não há o que se falar em devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivo
ISSO POSTO, considerando que o candidato não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, sendo verificada falha que
compromete a regularidade da prestação de contas, julgo desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do inciso III do
art. 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Fortaleza, 29 de janeiro de 2020.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto Relator
1. TSE –ERESPE 28534, Relator Ministro Enrique Ricardo Lewandowski, Julgamento: 18.06.2009, publicação: DJE de
06.08.2009, página 86.
2. TRE-PA –Ag.Reg-RE 46584 PA –Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Julgamento em 14/03/2013, Publicação no DJE, Tomo
51, data 25/03/2013, página 2.
3. TRE/CE - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0601930-03, ACÓRDÃO n 0601930-03 de 19/09/2019, Relator FRANCISCO
EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data 24/09/2019, Página
25/29.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602423-77.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: JOAO DALMACIO DO NASCIMENTO .
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS RAFAEL BENICIO LOPES - OAB/CE33727, RODNEY RODRIGUES DE SOUZA OAB/CE37845
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de
contas, nos termos do voto do Relator.
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COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
Procurador Regional Eleitoral: LIVIA MARIA DE SOUSA
SESSÃO DE 29/01/2020.
Processo 0600387-28.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600387-28.2019.6.06.0000 - Tauá - CEARÁ
ORIGEM: Tauá
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - TAUA/CE
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMILA GONCALVES LOIOLA - CE26254
DECISÃO
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo Diretório Municipal do Partido da República (PR) em Tauá, atualmente
denominado Partido Liberal (PL) –TSE, RgP 305, em face de decisão do juízo da 19ª Zona Eleitoral (Tauá), que julgou não
prestadas suas constas do exercício financeiro de 2016 (Processo nº 11-68.2018.6.06.0019).
Enquanto não inaugurada a competência recursal, incumbe ao Juízo Eleitoral de primeira instância apreciar o pedido que lhe
foi endereçado, já que se refere a prestação de contas de órgão partidário municipal. O próprio partido reconheceu seu
equívoco no peticionamento eletrônico e requereu o arquivamento do processo.
Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, porquanto evidenciada a incompetência deste Tribunal e
a ausência de interesse processual do requerente (art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e arts. 64, §3º, e 485, VI, do
Código de Processo Civil).
Ciência àparte requerente e àProcuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.
Fortaleza, data registrada no sistema.
JOSÉ VIDAL SILVA NETO Juiz Relator
Processo 0602085-06.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602085-06.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DR. FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - LUIS CLAUDIO MAPURUNGA DA FROTA - DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: LUIS CLAUDIO MAPURUNGA DA FROTA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - CE23550
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - CE23550, JOAO MARCELO FERREIRA FACUNDO CE32987
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto por Luís Cláudio Mapurunga da Frota em face de acórdão exarado
por este Regional na sessão de 14 de novembro de 2019 (documentos ID n.° 2863127, 2856677, 2856627 e 2856727), o qual
desaprovou sua prestação de contas de campanha, relativa às Eleições Gerais 2018.
O recorrente fundamenta sua irresignação no artigo 121, §4º, inciso I, da Constituição Federal de 19881 e artigo 276, inciso I,
alínea “a”, do Código Eleitoral2.
Em suas razões recursais (documento ID n.° 2920077), o candidato se limita a refutar pontualmente todas as irregularidades
que motivaram a desaprovação de sua prestação de contas. Ele não esclarece quais dispositivos da Magna Carta de 1988 ou
da legislação infraconstitucional teriam sido violados pela decisão prolatada por esta Corte.
Éo relatório, no essencial.
Passo àanálise da admissibilidade.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se àverificação da existência de
seus pressupostos gerais e específicos.
De início, observo que foram atendidos os pressupostos recursais genéricos intrínsecos e extrínsecos: cabimento, legitimidade,
interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade e regularidade formal.
Entretanto, registro que o interessado não aponta explicitamente em sua irresignação quais dispositivos da Constituição
Federal de 1988 ou da legislação infraconstitucional teriam sido violados pelo acórdão fustigado.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), "não sendo indicada, especificamente e de forma adequada, a
maneira pela qual o acórdão recorrido teria afrontado a norma legal ou negado vigência àlei federal, édeficiente a
fundamentação do recurso especial eleitoral, em conformidade com o enunciado 284 da Súmula do Pretório Excelso3" (Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.° 466-13.2012.6.26.0140 –Relatora Ministra Laurita Vaz –Publicado no DJE de
22/2/2013). Da mesma forma, a Súmula n.° 27 do TSE aponta a inadmissibilidade do recurso cuja deficiência de
fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia.
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ISSO POSTO, nego seguimento ao recurso especial.
Caso seja interposto recurso em face da presente decisão, encaminhe-se os autos incontinenti ao colendo Tribunal Superior
Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
ÀSecretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
1 Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas
eleitorais.
§4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I –forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
2 Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o
Tribunal Superior:
I –especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
3 Súmula STF n.° 284. Éinadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.
Processo 0600388-13.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600388-13.2019.6.06.0000 - Tauá - CEARÁ
ORIGEM: Tauá
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - TAUA/CE
Advogado do(a) REPRESENTANTE: SAMILA GONCALVES LOIOLA - CE26254
DECISÃO
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo Diretório Municipal do Partido da República (PR) em Tauá, atualmente
denominado Partido Liberal (PL) –TSE, RgP 305, em face de decisão do juízo da 19ª Zona Eleitoral (Tauá), que julgou não
prestadas suas constas do exercício financeiro de 2016 (Processo nº 11-68.2018.6.06.0019).
O processo foi distribuído por prevenção em relação àPetição nº 0600387-28.2019.6.06.0000.
Enquanto não inaugurada a competência recursal, incumbe ao Juízo Eleitoral de primeira instância apreciar o pedido que lhe
foi endereçado, já que se refere a prestação de contas de órgão partidário municipal. O próprio partido reconheceu seu
equívoco no peticionamento eletrônico e requereu o arquivamento do processo.
Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, porquanto evidenciada a incompetência deste Tribunal e
a ausência de interesse processual do requerente (art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e arts. 64, §3º, e 485, VI, do
Código de Processo Civil).
Ciência àparte requerente e àProcuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.
Fortaleza, data registrada no sistema.
JOSÉ VIDAL SILVA NETO Juiz Relator
Processo 0600235-14.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600235-14.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - CEARA, AILTON CLAECIO LOPES DANTAS, ALEXANDRE VAZ
UCHOA
Advogado do(a) INTERESSADO: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - CE016561
DESPACHO
R. h
Em atendimento ao pleito formulado pelos interessados, defiro a dilação do prazo concedido, para manifestação acerca do
Relatório de exame preliminar da Secretaria de Controle Interno, em 15 (quinze) dias.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 10 de fevereiro de 2020.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA Relator
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Processo 0600226-52.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600226-52.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL INTERESSADO: ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA, RITA
SOUSA DE BRITTO MOREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - CE16905
DESPACHO
Trata-se de Prestação de Contas do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL –PMN, Diretório Regional, referente ao
exercício financeiro de 2017.
O Partido em referência apresentou documentos (ID’s 16947 a 17003)
De acordo com a certidão da Secretaria Judiciária deste Regional (ID 18243), não houve manifestação quanto àpublicação de
Edital, consoante previsão do art. 31, §3º, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
Em certidão (ID 18244), a Secretaria Judiciária informou que os responsáveis pelo Partido da Mobilização Nacional –PMN,
durante o exercício de 2017 são os mesmos até então. Informou, ainda, que estão sem procuração nos autos o Presidente e o
Tesoureiro.
Em parecer (ID 2653977), a Secretaria de Controle Interno e Auditoria –SCI requereu a baixa dos autos em diligência.
Diante do exposto, determino que a Secretaria Judiciária adote as seguintes providências:
1 –a intimação do presidente e tesoureiro do PMN para apresentarem, cada um, instrumento de procuração constituindo
advogado para representá-los no presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias, em cumprimento ao disposto no art. 218, §3º1, do
CPC/2015 e
2 –após, a intimação do PMN e seus dirigentes partidários, na pessoa de seus respectivos advogados, para apresentarem a
documentação complementar requerida (ID 2653977), nos termos do art. 34, §3º2, da Resolução-TSE nº 23.546/2017.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 7 de outubro de 2019.
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA Juiz Relator
1Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. (…)
§3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a
cargo da parte.
2§ 3º Verificada a ausência de qualquer das peças previstas no art. 29, a unidade técnica deve informar o fato ao juiz ou
relator, para que o órgão partidário e os responsáveis sejam intimados a complementar a documentação no prazo de vinte
dias.
Processo 0600022-37.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600022-37.2020.6.06.0000 - Poranga - CEARÁ
ORIGEM: Poranga
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
RESPONSÁVEL: RAIMUNDA ALVES DE PINHO REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL - PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT - PORANGA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA - CE8342 Advogado do(a)
REQUERENTE: MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA - CE8342
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores (PT) em Poranga.
Enquanto não inaugurada a competência recursal, incumbe ao Juízo Eleitoral de primeira instância apreciar o pedido que lhe
foi endereçado, já que se refere a prestação de contas de órgão partidário municipal.
Diante do exposto, declaro a incompetência deste Tribunal, determinando a remessa dos autos ao juízo competente (art. 64,
§3º, do Código de Processo Civil, art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e art. 55, X, da Resolução TRE-CE nº 708/2018 –
Regimento Interno).
Ciência àparte requerente e àProcuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.
Fortaleza, data registrada no sistema.
JOSÉ VIDAL SILVA NETO Juiz Relator
Processo 0600004-16.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600004-16.2020.6.06.0000 - Cedro - CEARÁ
ORIGEM: Cedro
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RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERLI DE LIMA ALEXANDRIA - CE24958
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Liberal (PL)
em Cedro.
Enquanto não inaugurada a competência recursal, incumbe ao Juízo Eleitoral de primeira instância apreciar o pedido que lhe
foi endereçado, já que se refere a prestação de contas de órgão partidário municipal.
Diante do exposto, declaro a incompetência deste Tribunal, determinando a remessa dos autos ao juízo competente (art. 64,
§3º, do Código de Processo Civil, art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e art. 55, X, da Resolução TRE-CE nº 708/2018 –
Regimento Interno).
Ciência àparte requerente e àProcuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.
Fortaleza, data registrada no sistema.
JOSÉ VIDAL SILVA NETO Juiz Relator
Processo 0601876-37.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601876-37.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DR. FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - FRANCISCA GILMARA CAMPELO GIRÃO - DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: FRANCISCA GILMARA CAMPELO GIRÃO
Advogado do(a) REQUERENTE: CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE015946
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto por Francisca Gilmara Campelo Girão em face de acórdãos exarados
por este Regional (documentos ID n.° 2792577, 2781227, 2781177, 2781277, 2991077, 2987027, 2986777 e 2986877), os
quais aprovaram com ressalvas sua prestação de contas de campanha, relativa às Eleições Gerais 2018. Registre-se, por
oportuno, que a interessada foi condenada a restituir “ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais),
pois verificada a ausência de comprovação da utilização de recursos do Fundo Partidário”.
A recorrente fundamenta sua irresignação no artigo 121, §4º, incisos I e II, da Constituição Federal de 19881 e artigo 276,
inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código Eleitoral2.
Em suas razões recursais (documento ID n.° 3068527), a candidata não esclarece quais dispositivos da Magna Carta de 1988
ou da legislação infraconstitucional teriam sido violados pelas decisões prolatadas por esta Corte. Argumenta, outrossim, que a
interpretação aplicada ao caso dos autos diverge daquela adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelos Tribunais
Regionais Eleitorais do Distrito Federal (TRE/DF), de Sergipe (TRE/SE), de Minas Gerais (TRE/MG) e de Santa Catarina
(TRE/SC), ao julgarem processos análogos.
Éo relatório, no essencial.
Passo àanálise da admissibilidade.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se àverificação da existência de
seus pressupostos gerais e específicos.
De início, observo que foram atendidos os pressupostos recursais genéricos intrínsecos e extrínsecos: cabimento, legitimidade,
interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade e regularidade formal.
Entretanto, registro que a interessada não aponta explicitamente em sua irresignação quais dispositivos da Constituição
Federal de 1988 ou da legislação infraconstitucional teriam sido violados pelo acórdão fustigado.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "não sendo indicada, especificamente e de forma adequada, a
maneira pela qual o acórdão recorrido teria afrontado a norma legal ou negado vigência àlei federal, édeficiente a
fundamentação do recurso especial eleitoral, em conformidade com o enunciado 284 da Súmula do Pretório Excelso3" (Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.° 466-13.2012.6.26.0140 –Relatora Ministra Laurita Vaz –Publicado no DJE de
22/2/2013). Da mesma forma, a Súmula n.° 27 do TSE aponta a inadmissibilidade do recurso cuja deficiência de
fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia.
Além disso, importa reconhecer que a recorrente não demonstrou in casu a possibilidade de dissídio pretoriano, porquanto não
efetivou o indispensável cotejo analítico, “com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que demonstrem a
identidade de situações e a diferente interpretação dada a lei federal” (TSE –Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
n.º 659-88.2012.6.25.0032/SE –Relatora Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura –Publicado no DJE de 26/3/2015). Já
decidiu o TSE que o dissídio jurisprudencial não se configura a partir da “mera transcrição de ementas ou reprodução de
trechos de votos” (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.° 4071-23.2014.6.19.0000 –Relator Ministro Tarcísio Vieira
de Carvalho Neto –Publicado no DJE de 16/10/2015).
Conforme orientação expressa na Súmula 291 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), a prova do dissídio jurisprudencial
evidencia-se “com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados”. Além disso, a Súmula n.° 28 do TSE esclarece que a divergência jurisprudencial apta a
fundamentar o recurso especial eleitoral interposto com base no artigo 276, inciso I, alínea “b”, do Código Eleitoral “somente
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estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e
o aresto recorrido”.
ISSO POSTO, nego seguimento ao recurso especial.
Caso seja interposto recurso em face da presente decisão, encaminhe-se os autos incontinenti ao colendo Tribunal Superior
Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
ÀSecretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
1 Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas
eleitorais.
§4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I –forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
II –ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
2 Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o
Tribunal Superior:
I –especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais;
3 Súmula STF n.° 284. Éinadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.
Processo 0600029-29.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600029-29.2020.6.06.0000 - Pedra Branca - CEARÁ
ORIGEM: Pedra Branca
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
RESPONSÁVEL: DANIELA LUCIA CAVALCANTE MACHADO, ELISANGELA CAVALCANTE DE MATOS
REQUERENTE: ORGAO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTE DE MATOS - CE34144 Advogado do(a)
REQUERENTE: FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTE DE MATOS - CE34144 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTE DE MATOS - CE34144
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Diretório Municipal do Partido
Progressista (PP) em Pedra Branca.
Enquanto não inaugurada a competência recursal, incumbe ao Juízo Eleitoral de primeira instância apreciar o pedido que lhe
foi endereçado, já que se refere a prestação de contas de órgão partidário municipal.
Diante do exposto, declaro a incompetência deste Tribunal, determinando a remessa dos autos ao juízo competente (art. 64,
§3º, do Código de Processo Civil, art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e art. 55, X, da Resolução TRE-CE nº 708/2018 –
Regimento Interno).
Ciência àparte requerente e àProcuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.
Fortaleza, data registrada no sistema.
JOSÉ VIDAL SILVA NETO Juiz Relator
Processo 0602660-14.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602660-14.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ATTILA SABINO FACANHA BARRETO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: ATTILA
SABINO FACANHA BARRETO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARIANA DIAS DA SILVA SANTOS - CE025742 Advogado do(a) REQUERENTE:
MARIANA DIAS DA SILVA SANTOS - CE025742
DESPACHO
R.h.
Chamo o feito àordem e revogo o despacho constante do documento ID n.º 3156177.
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Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão exarado por esta Corte (documentos ID n.º 2886227, 2783677, 2783727 e
2783527 –certidão constante do documento ID n.º 2995977), determino que a Secretaria Judiciária (SJU) notifique o Sr.
ÁTTILA SABINO FAÇANHA BARRETO, por meio de seus advogados habilitados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresentar comprovação do recolhimento, em favor do diretório estadual de seu partido político, do valor de R$ 2.650,00 (dois
mil seiscentos e cinquenta reais), referente a sobras de campanha, conforme consignado na decisão deste Tribunal
(documento ID nº 2886227).
Efetuado o recolhimento, arquivem-se os autos.
Transcorrido in albis o prazo, retorne concluso para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo - Presidente
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 15/2020 Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na Sessão de
Julgamento do dia 14/02/2020, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo
na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603107-02.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REQUERENTE: JOSÉ WILSON GOMES
ADVOGADA: Ingrid Maria Sindeaux Baratta Monteiro - CE17.600
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
------------------------------------------------------------------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602215-93.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO
EMBARGANTE: DÉBORA MARQUES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Antônio José dos Santos Maia - CE15059
ASSUNTO: Embargos de Declaração - Desaprovação de Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo Deputado Estadual
------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601910-12.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
REQUERENTE: ROSIMAR MARQUES DA COSTA
ADVOGADO: Davi Alexandre Cavalcante Andrade - CE22953
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
------------------------------------------------------------------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601942-17.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
EMBARGANTE: ANA MARIA MONTEIRO
ADVOGADA: Clara Rachel Feitosa Petrola - CE015946
ASSUNTO: Embargos de Declaração - Desaprovação de Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo Deputado Estadual

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)
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA Nº 137/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 1.801/2020,
RESOLVE designar a servidora requisitada deste Regional, SILVANA NOGUEIRA CABÓ, para substituir, em caráter
excepcional, TATYANE FABRÍCIO DOS SANTOS, na condição de Assistente I – FC I, responsável pelo Posto de Atendimento
de Iracema - 86ª Zona Eleitoral – Alto Santo, no período de 7.1 a 5.2.2020, em razão de férias da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
EDITAL Nº 06/2020 - A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, em
exercício, torna público, para conhecimento dos interessados, conforme art. 23 da Resolução TSE nº 22.582/2007, o resultado
da avaliação de desempenho para fins de progressão funcional dos servidores constantes do quadro abaixo.
SERVIDOR(A)
ANNE EMILY CINTRA MARQUES
LISABELE EVANGELISTA BENEVIDES MORAES
LIVIA DE LIMA MACHADO OLIVEIRA
MARCELO COSME DE SOUZA MAGALHÃES

CARGO
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA

EXERCÍCIO
9/1/2013
6/1/2014
9/1/2013
9/1/2014

PONTUAÇÃO
59,67
52,00
56,00
60,00

ANTÔNIO EDNALDO LEMOS
FERNANDA FRANÇA VIANA SILVA NEGREIROS
PATRÍCIA RODRIGUES MUNIZ

TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO

20/1/2014
14/12/2015
20/1/2014

58,00
59.33
59,00

Do resultado final caberá recurso, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-CE, dirigido ao Diretor-Geral do Tribunal. Dado e passado na SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. Eu, Andrea
Oliveira do Nascimento , Analista Judiciária, o digitei. E Eu, Cyntia Monteiro Dantas Toscano, Secretária de Gestão de
Pessoas, em exercício, o subscrevo.
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
007ª Zona Eleitoral
Sentenças
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600001-74.2019.6.06.0007
007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES
SENTENÇA
Versam os presentes autos acerca de duplicidade de inscrição eleitoral relativa à eleitora Francisca das Chagas
Gomes, registrada sob n.º 1DCE1902681262.
ID 66827 , informação da Chefia de Cartório relatando o ocorrido.
Em obediência ao disposto no inciso IV, art. 35 da Res. TSE 21.538/03, foi publicado edital no DJE (ID 124974),
publicado no dia 27.11.2019.
A eleitora compareceu ao Cartório para preenchimento do RRI – Requerimento de Regularização de Inscrição e
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apresentou documentos que comprovaram a identidade. (ID 124476 e ID 124477).
É breve relatório. Decido.
Compulsando os autos é nítido que houve digitação de dados em duplicidade para a eleitora envolvida no
batimento.
A inscrição n.º 060856230787, domicílio eleitoral 23.04.2001, encontra-se liberada e a inscrição n.º
094333850787, domicílio eleitoral 21.10.2019, na condição de não liberada.
Na documentação acostada, a eleitora juntou cópia do título eleitoral mais antigo (ID 124477).
Isso posto, com fulcro no inciso V, art. 40 e inciso I, art. 41, ambos da Resolução TSE 21.538/2003, determino
o cancelamento da inscrição n.º 094333850787 e a regularização da inscrição n.º 060856230787.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cascavel-CE, 29 de novembro de 2019.
JORGE CRUZ DE CARVALHO
Juiz Eleitoral da 7ªZE
Atos Diversos
Relatório Conclusivo - Prestação de contas - Eleições 2008 - Prazo: 3 dias
Processo
nº:
33- Protocolo n.º 6.080/2019
31.2019.6.06.0007
Assunto: Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de
2008.
Candidato: MARIA SILVANIRA DA COSTA MIGUEL
ADVOGADO: PEDRO EVILSON DA SILVA JÚNIOR – OAB/CE: 24.054
Partido Político: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
Município: PINDORETAMA
Ficam a parte e seu advogado intimados do inteiro teor do relatório conclusivo que segue:
RELATÓRIO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas do(a) candidato(a) acima
nominado(a), abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha relativa às eleições de
2008, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução TSE nº
22.715, de 28 de fevereiro de 2008:
1.
De início, a presente prestação de contas foi apresentada em 28/12/2017, fora do prazo legal (04/11/2008), em
desconformidade ao art. 27, da Res. TSE nº 22.715/2008.
2.
Não constam na prestação de contas do(a) candidato(a) todas as peças elencadas no art. 30 da Res. TSE Nº
22.715/2008
3.
Não foi possível verificar se o(a) candidato(a) apresentou as prestações de contas parciais dos meses de agosto e
setembro de 2008, em cumprimento ao disposto no art. 48 da já citada norma.
4.
Constituiu advogado mediante a juntada de procuração (fl. 03).
5.
Depreende-se das peças apresentadas e, portanto, do exame dos autos, que o(a) candidato(a):
I) Abriu não conta corrente. Nesse caso, informa-se que não era obrigatória a abertura de contas para todo candidato às
Eleições de 2008, já que no município de Pindoretama/CE, à época, havia 13.941 eleitores aptos a votarem em 2008. II)
Declarou não ter arrecadado bens ou serviços estimáveis em dinheiro nem efetuado despesas de campanha.
Em conclusão e com fundamento no resultado dos exames ora relatados, manifesta-se o examinador pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS DAS CONTAS, com esteio nos arts. 1º e 40, inciso II, da Res. 22.715/2008.
É o relatório, à consideração do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral.
Cascavel/CE, 11 de fevereiro de 2020.
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe de Cartório

013ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Notificações
7TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 13ª ZONA
Fórum Eleitoral Dr. Meton Vieira
Rua Joaquim Edilmar Amaro, 150, Bugi – CEP 63.501-010
Fone: (85) 3453-3513 – Iguatu-Ceará, Horário de funcionamento das 08:00hs às 14:00hs
Autos nº 60-30.2018.6.06.0013
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
Promovente: Ministério Público Eleitoral
Promovidos: Gessiana Alves de Jesus e Outros
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Advogado: João Alisson Sousa Lavor (OAB/CE 23.192)
NOTIFICAÇÃO
Fica Gessiana Alves de Jesus notificada, por meio de seu representante João Alisson Sousa Lavor (OAB/CE 23.192), a
apresentar no prazo de 03 (três) dias os comprovantes de pagamento no valor total de R$500,00 (Quinhentos Reais)
referente à transação penal feita perante este Juízo sob pena de revogação da proposta de transação penal e do
prosseguimento deste processo.
Iguatu-CE, 11 de fevereiro de 2020.
Eduardo André Dantas Silva
Juiz Eleitoral da 13º ZE/CE
Autos nº 64-67.2018.6.06.0013
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
Promovente: Ministério Público Eleitoral
Promovidos: Robério Alexandre Alves e Maria Zuleide Gomes
Advogado: João Alisson Sousa Lavor (OAB/CE 23.192)
NOTIFICAÇÃO
Ficam Robério Alexandre Alves e Maria Zuleide Gomes notificados, por meio de seu representante João Alisson Sousa Lavor
(OAB/CE 23.192), a apresentarem no prazo de 03 (três) dias os comprovantes de pagamento no valor total de R$998,00
(Novecentos e Noventa e Oito) por cada um dos promovidos referente às transações penais feitas perante este Juízo sob pena
de revogação da proposta de transação penal e do prosseguimento deste processo.
Iguatu-CE, 11 de fevereiro de 2020.
Eduardo André Dantas Silva
Juiz Eleitoral da 13º ZE/CE
Autos nº 33-13.2019.6.06.0013
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
Promovente: Ministério Público Eleitoral
Promovida: Karla Tayana Bezerra Alves
Advogado: James Pedro da Silva (OAB/CE 24.083)
NOTIFICAÇÃO
Fica Vossa Senhoria notificada, por meio de seu representante James Pedro da Silva (OAB/CE 24.083), a apresentar no prazo
de 03 (três) dias os comprovantes de pagamento no valor total de R$999,00 (Novecentos e Noventa e Nove Reais) referente à
transação penal feita perante este Juízo sob pena de revogação da proposta de transação penal e do prosseguimento deste
processo.
Iguatu-CE, 11 de fevereiro de 2020.
Eduardo André Dantas Silva
Juiz Eleitoral da 13º ZE/CE
Autos nº 62-97.2018.6.06.0013
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
Promovente: Ministério Público Eleitoral
Promovidos: Expedito Araújo da Silva, José Francisco de Araújo, Mickaelly de Amorim Felipe e Outros
Advogados: Moelba Costa Pires (OAB/CE 30.522) e Ronney Chaves Pessoa (OAB/CE 24.121)
NOTIFICAÇÃO
Ficam Expedito Araújo da Silva, José Francisco de Araújo, Mickaelly de Amorim Felipe notificados, por meio de seus
representantes Moelba Costa Pires (OAB/CE 30.522) e Ronney Chaves Pessoa (OAB/CE 24.121), a apresentarem no prazo
de 03 (três) dias os comprovantes de pagamento nos valores totais de R$998,00 (Novecentos e Noventa e Oito Reais) da Sra.
Mickaelly de Amorim Felipe, R$600,00 (Seiscentos Reais) do Sr. Expedito Araújo da Silva e R$750,00 (Setecentos e Cinquenta
Reais) do Sr. José Francisco de Araújo, referentes à transação penal feita perante este Juízo. A não apresentação desses
comprovantes resultará em revogação da proposta de transação penal e o prosseguimento deste processo.
Iguatu-CE, 11 de fevereiro de 2020.
Eduardo André Dantas Silva
Juiz Eleitoral da 13º ZE/CE
Autos nº 62-97.2019.6.06.0013
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
Promovente: Ministério Público Eleitoral
Promovidos: José Eudo Uchoa de Araújo e Outros
Advogados: Pedro Monteiro Chaves (OAB/CE 3.303) e Francisco Diassis do Carmo Carlos (OAB/CE 40.417)
NOTIFICAÇÃO
Fica José Eudo Uchoa de Araújo notificado, por meio de seus representantes Pedro Monteiro Chaves (OAB/CE 3.303) e
Francisco Diassis do Carmo Carlos (OAB/CE 40.417), a apresentar no prazo de 03 (três) dias os comprovantes de pagamento
no valor total de R$750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente à transação penal feita perante este Juízo sob pena de
revogação da proposta de transação penal e do prosseguimento deste processo.
Iguatu-CE, 11 de fevereiro de 2020.
Eduardo André Dantas Silva
Juiz Eleitoral da 13º ZE/CE
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029ª Zona Eleitoral
Decisões
Autos n.º 59-60.2019.6.06.0029
Protocolo nº 10.143/2019
Exequente: União Federal (AGU)
Executado: Raimundo Valdi Chaves
Advogados:
Igor Cesar Rodrigues Dos Anjos Advogado (OAB/CE 26.482)
Juliana De Holanda Lucena (OAB/CE 33.000)
Thais Brito Paiva (OAB/CE 30.778)
Italo Ranmon De Lima Moura (OAB/CE 36.245)
Renata Matias De Souza (OAB/CE 37.318)
Maria De Fatima Maia (OAB/CE 20.470)
Luis Filipe Rodrigues Lima Bastos (OAB/RN 17.154)
Fica INTIMADO o executado, através dos seus advogados, acerca da decisão exarada à fl. 95 do processo em epígrafe, cujo
inteiro teor segue abaixo.
DECISÃO
R.H.
Considerando a Petição Eletrônica do executado às fls. 87/90 e a manifestação da Advocacia Geral da União (AGU) de fls.
92/94, reconheço o pagamento prévio 30 % (trinta por cento) do valor devido e DEFIRO o parcelamento em 06 (seis) parcelas
mensais do restante da dívida remanescente, sob a condição de que sejam recolhidos os honorários advocatícios de R$
166,83 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), conforme art. 916 do CPC/2015.
Intime-se pessoalmente o executado, através de mandado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento dos
honorários advocatícios através de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida no endereço eletrônico www.agu.gov.br
(aba GRU-HONORÁRIOS), apresentando, de imediato, o comprovante de recolhimento ao Cartório Eleitoral para que seja
juntado aos autos.
Deve, também, o executado ser intimado a recolher, através de GRU emitida pelo Cartório Eleitoral, o restante da dívida em 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, com vencimento a cada 30
(trinta dias) a partir da data da intimação. Imediatamente após o pagamento de cada parcela, o comprovante de pagamento da
GRU deve ser apresentado ao Cartório Eleitoral a fim de que seja juntado aos autos.
Intimem-se da presente decisão os advogados do executado através da publicação deste despacho no Diário de Justiça
Elertônico do TRE-CE, bem como sejam, em seguida, enviados estes autos à AGU para ciência.
Cumpra-se.
Limoeiro do Norte-CE, 10 de fevereiro de 2020.
Sergio Augusto Furtado Neto Viana
Juiz Eleitoral da 29ª ZE-CE
(respondendo)

048ª Zona Eleitoral
Decisões
Decisão
Ref. Proc. n. 55-63.2019.6.06.0048
Assunto: Regularização de prestação de contas partidárias – exercício financeiro 2015
Interessado(s): Partido dos Trabalhadores (PT) – Ararendá; Rachel Silva Bernardino Eduardo - Presidente; Jacira
Alves Eduardo - Tesoureira;
Advogado(a) constituído: Raul Cardoso Pinheiro - OAB-CE Nº 36.464; Roger Alexandre Veras - OAB-CE 41.920.
Trata-se pedido de tutela de urgência protocolado pelo PT – Unidade Eleitoral de Ararendá/CE, objetivando o restabelecimento
da notação do referido órgão partidário, o qual, segundo narra a parte postulante, encontra-se suspenso em razão do
julgamento da Prestação de Contas n. 1-05.2016.6.06.0048.
O partido político fundamenta seu pleito na recente decisão exarada pelo STF nos autos da ADI n.º 6.032, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, por meio da qual o Pleno decidiu pelo "afastamento de qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática,
como consequência da decisão que julga as contas não prestadas". Assim, o requerente alega que aplicação da penalidade
ocorreu de forma irregular, sem instauração de procedimento específico de suspensão de registro, em desacordo, portanto,
com a referida decisão.
É o breve relatório. Decido.
Primeiramente, em consulta ao SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (fls. 93/94), constato que, ao
contrário do que foi narrado pelo requerente, o Partido dos Trabalhadores – Unidade Eleitoral de Ararendá apresenta
anotação partidária plenamente vigente (inclusive, estendida até 10/11/2023), de forma que, não obstante a existência de
decisão reconhecendo a falta de prestação de contas no exercício financeiro de 2015, não há mais incidência da sanção ora
combatida sobre a esfera partidária municipal. Vislumbra-se, portanto, ausência de interesse processual na obtenção da
tutela provisória de urgência.
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Ademais, cabe ressaltar que o rito da regularização de prestação de contas não constitui via adequada ao pedido de
suspensão liminar de penalidade. Afinal, essa espécie processual envolve, necessariamente, análise da documentação
contábil pelo órgão técnico da Justiça Eleitoral, bem como a emissão de parecer pelo Ministério Público Eleitoral, por se tratar
do mesmo rito prescrito para o processamento ordinário da prestação de contas (art. 59, V, da Res. TSE n. 23.546/2017). É
inviável, portanto, que o Juízo eleitoral, em análise preliminar dos documentos juntados pelo órgão partidário, antecipe a
extinção de uma sanção, desrespeitando todo o procedimento descrito nos arts. 34 e seguintes.
Destarte, a Res. TSE n. 23.546/2017, bem como a revogada Res. TSE n. 23.464/2015, proíbem, expressamente, que a petição
de regularização da prestação de contas seja recebida no efeito suspensivo, de modo que, em tese, a sanção de suspensão
da anotação do órgão municipal somente poderia ser afastada após o julgamento definitivo da prestação de contas:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
(...)
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo; (grifei)
Lado outro, embora o pleito do partido funde-se não na análise antecipada dos documentos inerentes à prestação de contas,
mas sim no julgamento da ADI 6032, impende observar que a competência para efetuar – e, consequentemente, cancelar – a
suspensão da anotação do órgão partidário é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do art. 35, §11, da Res.
TSE n. 23.571/2018.
Pois bem, quando do julgamento da prestação de contas na primeira instância da Justiça Eleitoral, cabe ao Cartório Eleitoral
encaminhar ofício ao Presidente do TRE, a fim de comunicar o teor da sentença e a incidência da sanção prevista nas
Resoluções eleitorais. Assim, no caso da não prestação de contas, a penalidade prevista na segunda parte do art. 48, §2º, da
Res. 23.546/2017 apenas poderia ser aplicada por meio de ato da referida autoridade. Desse modo, o fim da suspensão do
registro/anotação dos partidos nos âmbitos municipal e estadual, com fundamento no resultado da ADI 6032,
dependem de deliberação da Presidência do TRE, tornando este Juízo incompetente para a análise de tal pedido.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com base na ausência de
interesse processual e na incompetência deste juízo para apreciação do pleito.
P.R.I.
Nova Russas, 10 de fevereiro de 2020.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral

065ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCESSO N.º 21-37.2019.6.06.0065 (8990/2019)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PP - PARTIDO PROGRESSISTA
MUNICÍPIO: VARJOTA - CE
INTERESSADO(A): JOAO FERREIRA DE ARAUJO, Presidente
INTERESSADO(A): MARIA DO SOCORRO ARAUJO, Tesoureiro(a)
ADVOGADO(A): VICENTE DE ARAÚJO BARRETO JUNIOR - OAB: 6926/CE
Ficam INTIMADOS(AS) Os(AS) INTERESSADOs(AS), ATRAVÉS DE SEU(SUA) ADVOGADO(A) acima relacionado(a)
(procuração à fls. 04 dos autos), acerca da Sentença exarada às fls. 29/32 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias, contados desta publicação (art. 52, § 1º da Resolução
TSE n.º 23.546/2017):
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido Progressista - PP, de Varjota (CE) e seus respectivos
responsáveis, relativa ao exercício de 2018, firmada pela Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos
do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo estabelecido no artigo 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que
determina que as contas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício ao qual se
refere a prestação de contas.
A fim de conferir racionalização e efetuar-se os registros e publicações pertinentes, autuou-se na classe processual "Prestação
de Contas".
Disponibilizado o edital para publicidade das contas apresentadas e possíveis impugnações, o prazo transcorreu in albis
conforme certidão de fls 08.
Certificadas as informações dispostas no art. 45, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, os autos foram remetidos à
Unidade Técnica para manifestação que identificou a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil
digital à Receita Federal, conforme o disposto nos arts. 25 a 27 da Res. TSE n. 23.546/2017 (fls. 11).
Após intimação para suprir as peças faltantes, a agremiação partidária deixou transcorrer em branco o prazo cabível para
apresentar as justificativas e a documentação restante da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 (fls
13/15).
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2020, Número 030

Fortaleza, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020

Página 30

Posteriormente a Unidade Técnica manifestou-se a respeito das impropriedades constatadas, consubstanciadas na ausência
de documentos obrigatórios, porém, indicando que estas não comprometem a lisura das contas apresentadas.
Instado, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas ás fls 27.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista a obrigatoriedade da apresentação de prestação de contas anual pelo partido político (art. 32, da Lei n.
9.096/1995), os autos foram submetidos à análise pela Unidade Técnica desta Justiça Especializada, com a
prerrogativa de exercer a fiscalização sobre as contas apresentadas devendo, inclusive, atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira, nos termos do art. 34 - Lei nº. 9.096/1995.
Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o órgão
partidário apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de fluxo de recursos financeiros ou bem
estimáveis em dinheiro no transcurso do exercício de 2018, conforme fls. 03.
Advindo manifestação técnica, concluiu-se que a agremiação partidária não juntou aos autos o documento relacionado
como obrigatório pela resolução, a saber, o Comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal, fato
este que, inclusive, poderia levar ao julgamento pela desaprovação das contas.
Embora todos os partidos estejam obrigados a enviar a escrituração contábil digital a Receita Federal, independentemente da
existência ou não da movimentação financeira de recursos, por força do disposto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.546/17;
a apresentação da declaração de de ausência de movimentação substitui a apresentação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como da documentação disposta no art. 29 da Resolução TSE n.º 23.546/17, à
exceção do instrumento de mandato para constituição de advogado. Dessa forma, ainda que ausente o recibo de entrega da
escrituração contábil digital via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, considero formalmente regular a presente
prestação de contas.
Com a edição da Lei nº 13.831/2019, que impõe alteração em artigos da Lei nº 9.096/1995, em nada modificou na
obrigatoriedade do partido político da esfera municipal, que se enquadrar na hipótese de ausência de movimentação de
recursos, vir a apresentar a sua prestação de contas do exercício financeiro através de uma declaração que ateste a ausência
de movimentação de recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, porquanto a citada norma
alteradora apenas acrescentou desobrigação de natureza fiscal, assim como da certificação digital e, eventualmente, da
Escrituração Contábil Digital (ECD). Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil
refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido.
Sobre o tema em comento, cito o recente julgado abaixo colacionado, in verbis:
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul TRE-RS - Recurso Eleitoral : RE 963 JAGUARÃO - RS - RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO ELEITORAL DE 2017. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ART. 29, INC.
I, DA RESOLUÇÃO TRE N. 23.464/15. FALHA DE NATUREZA FORMAL. DESPROVIMENTO.
Processo RE 963 JAGUARÃO - RS
Partes Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, Recorrido : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB DE JAGUARÃO
Ementa
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ART. 29, INC. I,
DA RESOLUÇÃO TRE N.23.464/15. FALHA DE NATUREZA FORMAL.
DESPROVIMENTO.
Ausência do comprovante de remessa da escrituração digital à Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 29, inc. I, da
Resolução TSE n. 23.464/15. Falha de natureza meramente formal, incapaz, por si só, de comprometer o exame contábil. Os
demais documentos e informações juntados aos autos possibilitaram o exame adequado da movimentação dos recursos
declarados e da situação patrimonial do partido. Desprovimento.
Decisão Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. (Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS,
Tomo 165, Data 04/09/2019, Página 11 - Julgamento 2 de Setembro de 2019 - Relator DES. FEDERAL CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ).
Verificou-se também como pendência para o encerramento da prestação de contas da agremiação partidária a ausência de
cadastro de abertura de conta bancária e ausência de movimentação financeira sem a comprovação de extratos eletrônicos.
Conclui-se que a não abertura de conta especifica juntamente com documento hábil que comprove a ausência de
movimentação financeira não ensejam a desaprovação das contas, tratando-se apenas de irregularidade formal.
Sobre o tema em comento, cito o recente julgado abaixo colacionado, in verbis:
EMENTA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA
POR EXTRATOS ELETRÔNICOS. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A não abertura de
conta especifica juntamente com documento hábil que comprove a ausência de movimentação financeira não ensejam a
desaprovação das contas, tratando-se apenas de irregularidade formal. 2. Recurso Eleitoral conhecido e provido, com a
aprovação com ressalvas das contas do recorrente.
Decisão
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ELEITORAL, nos termos do voto do Relator. (TRE-GO - RE nº 5825 GOIÂNIA - GO- Relator: RODRIGO DE
SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, Data de Publicação: DJ - Diário de Justiça, Tomo 180, Data 27/09/2019, Página
3-4)

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

Ano 2020, Número 030

Fortaleza, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020

Página 31

Ainda, foi informado pela unidade técnica: a) a não emissão de recibos eleitorais no período; b) ausência de
repasses de recursos do Fundo Partidário ou qualquer outro recurso proveniente das direções partidárias estadual
e nacional; c) e, a inexistência de impugnações às contas apresentadas.
Neste viés, das informações colhidas referente aos critérios estabelecidos no art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, impõe analisar o contexto apresentado nos autos, verificando-se que as falhas não tendem a afetar a
confiabilidade das contas, estas devem ser consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 46, II, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Assim, diante de todo o exposto, tendo em vista os elementos acima descritos, em
consonância com o relatório técnico e sem embargo da manifestação ministerial, de acordo com a orientação jurisprudencial
acima mencionada, o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995 e Art. 28, §3º da Res. TSE 23.546/2017, reconheço a validade da
declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM
RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP, de VARJOTA/CE, referente ao EXERCÍCIO 2018,
conforme o art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cariré/CE, 06 de fevereiro de 2020.
ALDENOR SOMBRA DE OLIVEIRA
Juíz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCESSO N.º 22-226.2019.6.06.0065 (8355/2019)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
MUNICÍPIO: VARJOTA - CE
INTERESSADO(A): RAIMUNDO REGINALDO BEZERRA LEITÃO, Presidente
INTERESSADO(A): MARIA DE LOURDES SOARES XIMENES, Tesoureiro(a)
ADVOGADO(A): JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO FREITAS - OAB: 8274/CE
Ficam INTIMADOS(AS) Os(AS) INTERESSADOs(AS), ATRAVÉS DE SEU(SUA) ADVOGADO(A) acima relacionado(a)
(procuração à fls. 20 dos autos), acerca da Sentença exarada às fls. 49/51 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias, contados desta publicação (art. 52, § 1º da Resolução
TSE n.º 23.546/2017):
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT, de Varjota (CE) e seus
respectivos responsáveis, relativa ao exercício de 2018, firmada pela Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Os autos vieram conclusos, tendo este Juízo determinado a publicação do edital previsto no art. 45, I, da Resolução-TSE n.º
23.546/2017, assim como baixa em diligência, caso alguma irregularidade fosse identificada pela unidade técnica, e expedição
de relatório técnico (art. 45, IV) conforme fls 23.
A fim de conferir racionalização e efetuar-se os registros e publicações pertinentes, autuou-se na classe processual "Prestação
de Contas".
Publicado o edital, transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma impugnação, conforme certidão nos autos (fls 25).
A Unidade Técnica concluiu pela aprovação das contas.
Igualmente, o Ministério Público ofertou, ao final, parecer pela aprovação das contas apresentadas às fls 47 .
É o que importa relatar. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista a obrigatoriedade da apresentação de prestação de contas anual pelo partido político (art. 32, da Lei n.
9.096/1995), os autos foram submetidos à análise pela Unidade Técnica desta Justiça Especializada, com a
prerrogativa de exercer a fiscalização sobre as contas apresentadas devendo, inclusive, atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira, nos termos do art. 34 - Lei nº. 9.096/1995.
Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o órgão partidário apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de fluxo de recursos financeiros ou bem estimáveis em
dinheiro no transcurso do exercício de 2018, conforme fls. 02.
Advindo manifestação técnica, concluiu-se que a agremiação partidária juntou aos autos os documentos relacionados como
obrigatórios pela resolução acima mencionada.
Embora todos os partidos estejam obrigados a enviar a escrituração contábil digital a Receita Federal, independentemente da
existência ou não da movimentação financeira de recursos, por força do disposto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.546/17;
a apresentação da declaração de ausência de movimentação substitui a apresentação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como da documentação disposta no art. 29 da Resolução TSE n.º 23.546/17, à
exceção do instrumento de mandato para constituição de advogado. Dessa forma, foi apresentado o recibo de entrega da
escrituração contábil digital via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, considerando formalmente regular a presente
prestação de contas.
Sobre o dispositivo em comento, cito o seguinte julgado recente, in verbis:
Processo PC 3675 FORTALEZA - CE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, REQUERENTE: JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO,
REQUERENTE : RAIMUNDA GOMES MATEUS
Publicação - DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 240, Data 30/11/2018, Página 8/9
Julgamento 28 de Novembro de 2018
Relator ALCIDES SALDANHA LIMA
Ementa
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA. DIRETÓRIO
ESTADUAL. ANÁLISE PELA SCI E PRE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS.
1.Trata-se da Prestação de Contas anual do exercício financeiro de 2016 do Partido Republicano Progressista - PRP, Diretório
Estadual.
2. Tratando-se de prestação de contas partidárias do exercício de 2016, aplicam-se as regras materiais da Resolução TSE nº
23.464/2015 e as regras processuais da Resolução TSE nº 23.546/2017, adequando-se o rito do processo, "sem que sejam
anulados ou prejudicados os atos já realizados" (Resolução TSE nº 23.546/2017, art. 65, § 2º).
3. A fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral sobre a prestação de contas do partido "tem por escopo identificar a origem das
receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais" (Lei nº 9.096/1995, art. 34, § 1º). Esse
procedimento anual permite o exame das peças obrigatórias, imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral audite a contabilidade
e afira a legalidade das receitas e despesas do partido no exercício anterior ao da prestação das contas.
4. Em seu parecer técnico conclusivo (fl. 95/96), a Secretaria de Controle Interno assinalou que as contas encontram-se
instruídas com as peças e documentos prescritos no art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/2015 e que estão assinados por
contador legalmente habilitado e pelo representante da agremiação no Estado. Foi realizada a conciliação bancária através do
extrato apresentado da conta Bradesco, agência 0607 e conta nº 24.597-6, porém não foi realizado a conferência eletrônica
através do módulo SPCA do sistema ODIN por encontrar-se indisponível devido à proximidade da prestação de contas do
pleito de 2018. Destacou ainda que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2016. Desse modo,
concluiu pela aprovação da prestação de contas.
5. Aprovação das contas do Partido Republicano Progressista, Diretório Estadual, referentes ao exercício financeiro de 2016
(art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Decisão
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, aprovar as contas do Partido Republicano
Progressista - PRP, Diretório Estadual, referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos do voto do (a) Relator (a).
Verifico, portanto, que as contas preenchem os requisitos da Resolução TSE n. 23.546/2017, posto que foram apresentadas
conforme exigido pela legislação.
III – DISPOSITIVO
Assim, diante de todo o exposto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e da
manifestação ministerial, de acordo com a orientação jurisprudencial acima mencionada, o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995 e
Art. 28, §3º da Res. TSE 23.546, reconheço a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada
e JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, de VARJOTA/CE,
referente ao EXERCÍCIO 2018, conforme o art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos registros.
Cariré/CE, 06 de fevereiro de 2020.
ALDENOR SOMBRA DE OLIVEIRA
Juíz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCESSO N.º 29-14.2019.6.06.0065 (9224/2019)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
MUNICÍPIO: VARJOTA - CE
INTERESSADO(A): FABIA CORREIA DE SOUSA ARAGAO, Presidente
INTERESSADO(A): FRANCISCO REGINALDO ARAGAO FIDELIS, Tesoureiro(a)
ADVOGADO(A): FRANCISCO GOMES RIBEIRO - OAB: 7847/CE
Ficam INTIMADOS(AS) Os(AS) INTERESSADOs(AS), ATRAVÉS DE SEU(SUA) ADVOGADO(A) acima relacionado(a)
(procuração à fls. 04 dos autos), acerca da Sentença exarada às fls. 27/29 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias, contados desta publicação (art. 52, § 1º da Resolução
TSE n.º 23.546/2017):
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, de Varjota (CE) e seus
respectivos responsáveis, relativa ao exercício de 2018, firmada pela Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo estabelecido no artigo 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que
determina que as contas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício ao qual se
refere a prestação de contas.
A fim de conferir racionalização e efetuar-se os registros e publicações pertinentes, autuou-se na classe processual "Prestação
de Contas".
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Disponibilizado o edital para publicidade das contas apresentadas e possíveis impugnações, o prazo transcorreu in albis
conforme certidão de fls 09.
Certificadas as informações dispostas no art. 45, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, os autos foram remetidos à
Unidade Técnica para manifestação que identificou a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil
digital à Receita Federal, conforme o disposto nos arts. 25 a 27 da Res. TSE n. 23.546/2017 (fls. 10).
Após intimação para suprir as peças faltantes, a agremiação partidária deixou transcorrer em branco o prazo cabível para
apresentar as justificativas e a documentação restante da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 (fls
12/13).
Posteriormente a Unidade Técnica manifestou-se a respeito das impropriedades constatadas, consubstanciadas na ausência
de documentos obrigatórios, porém, indicando que estas não comprometem a lisura das contas apresentadas.
Instado, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas ás fls 25.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista a obrigatoriedade da apresentação de prestação de contas anual pelo partido político (art. 32, da Lei n.
9.096/1995), os autos foram submetidos à análise pela Unidade Técnica desta Justiça Especializada, com a
prerrogativa de exercer a fiscalização sobre as contas apresentadas devendo, inclusive, atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira, nos termos do art. 34 - Lei nº. 9.096/1995.
Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o órgão
partidário apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de fluxo de recursos financeiros ou bem
estimáveis em dinheiro no transcurso do exercício de 2018, conforme fls. 03.
Advindo manifestação técnica, concluiu-se que a agremiação partidária não juntou aos autos o documento relacionado
como obrigatório pela resolução, a saber, o Comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal, fato
este que, inclusive, poderia levar ao julgamento pela desaprovação das contas.
Embora todos os partidos estejam obrigados a enviar a escrituração contábil digital a Receita Federal, independentemente da
existência ou não da movimentação financeira de recursos, por força do disposto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.546/17;
a apresentação da declaração de de ausência de movimentação substitui a apresentação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como da documentação disposta no art. 29 da Resolução TSE n.º 23.546/17, à
exceção do instrumento de mandato para constituição de advogado. Dessa forma, ainda que ausente o recibo de entrega da
escrituração contábil digital via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, considero formalmente regular a presente
prestação de contas.
Com a edição da Lei nº 13.831/2019, que impõe alteração em artigos da Lei nº 9.096/1995, em nada modificou na
obrigatoriedade do partido político da esfera municipal, que se enquadrar na hipótese de ausência de movimentação de
recursos, vir a apresentar a sua prestação de contas do exercício financeiro através de uma declaração que ateste a ausência
de movimentação de recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, porquanto a citada norma
alteradora apenas acrescentou desobrigação de natureza fiscal, assim como da certificação digital e, eventualmente, da
Escrituração Contábil Digital (ECD). Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil
refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido.
Sobre o tema em comento, cito o recente julgado abaixo colacionado, in verbis:
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul TRE-RS - Recurso Eleitoral : RE 963 JAGUARÃO - RS - RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO ELEITORAL DE 2017. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ART. 29, INC.
I, DA RESOLUÇÃO TRE N. 23.464/15. FALHA DE NATUREZA FORMAL. DESPROVIMENTO.
Processo RE 963 JAGUARÃO - RS
Partes Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, Recorrido : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB DE JAGUARÃO
Ementa
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ART. 29, INC. I,
DA RESOLUÇÃO TRE N.23.464/15. FALHA DE NATUREZA FORMAL.
DESPROVIMENTO.
Ausência do comprovante de remessa da escrituração digital à Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 29, inc. I, da
Resolução TSE n. 23.464/15. Falha de natureza meramente formal, incapaz, por si só, de comprometer o exame contábil. Os
demais documentos e informações juntados aos autos possibilitaram o exame adequado da movimentação dos recursos
declarados e da situação patrimonial do partido. Desprovimento.
Decisão Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. (Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS,
Tomo 165, Data 04/09/2019, Página 11 - Julgamento 2 de Setembro de 2019 - Relator DES. FEDERAL CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ).
Ainda, foi informado pela unidade técnica: a) a não emissão de recibos eleitorais no período; b) ausência de
repasses de recursos do Fundo Partidário ou qualquer outro recurso proveniente das direções partidárias estadual
e nacional; c) ausência de movimentação bancária através dos extratos bancários; d) e, a inexistência de impugnações
às contas apresentadas.
Neste viés, das informações colhidas referente aos critérios estabelecidos no art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, impõe analisar o contexto apresentado nos autos, verificando-se que as falhas não tendem a afetar a
confiabilidade das contas, estas devem ser consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 46, II, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Assim, diante de todo o exposto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e sem
embargo da manifestação ministerial, de acordo com a orientação jurisprudencial acima mencionada, o art. 32, § 4º, da Lei n.º
9.096/1995 e Art. 28, §3º da Res. TSE 23.546/2017, reconheço a validade da declaração de ausência de movimentação de
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, de VARJOTA/CE, referente ao EXERCÍCIO 2018, conforme o art. 46, II, da Resolução TSE
n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cariré/CE, 06 de fevereiro de 2020.
ALDENOR SOMBRA DE OLIVEIRA
Juíz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PROCESSO N.º 25-74.2019.6.06.0065 (9228/2019)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
MUNICÍPIO: VARJOTA - CE
INTERESSADO(A): ANA PATRICIA SOUSA XIMENES, Presidente
INTERESSADO(A): FRANCISCA ROMANA RODRIGUES CARDOSO, Tesoureiro(a)
ADVOGADO(A): FRANCISCO GOMES RIBEIRO - OAB: 7847/CE
Ficam INTIMADOS(AS) Os(AS) INTERESSADOs(AS), ATRAVÉS DE SEU(SUA) ADVOGADO(A) acima relacionado(a)
(procuração à fls. 04 dos autos), acerca da Sentença exarada às fls. 31/33 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias, contados desta publicação (art. 52, § 1º da Resolução
TSE n.º 23.546/2017):
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, de Varjota
(CE) e seus respectivos responsáveis, relativa ao exercício de 2018, firmada pela Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo estabelecido no artigo 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que
determina que as contas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício ao qual se
refere a prestação de contas.
A fim de conferir racionalização e efetuar-se os registros e publicações pertinentes, autuou-se na classe processual "Prestação
de Contas".
Disponibilizado o edital para publicidade das contas apresentadas e possíveis impugnações, o prazo transcorreu in albis
conforme certidão de fls 10.
Certificadas as informações dispostas no art. 45, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, os autos foram remetidos à
Unidade Técnica para manifestação que identificou a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil
digital à Receita Federal, conforme o disposto nos arts. 25 a 27 da Res. TSE n. 23.546/2017 (fls. 11).
Após intimação para suprir as peças faltantes, a agremiação partidária deixou transcorrer em branco o prazo cabível para
apresentar as justificativas e a documentação restante da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 (fls
13/14).
Posteriormente a Unidade Técnica manifestou-se a respeito das impropriedades constatadas, consubstanciadas na ausência
de documentos obrigatórios, porém, indicando que estas não comprometem a lisura das contas apresentadas.
Instado, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas ás fls 29.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista a obrigatoriedade da apresentação de prestação de contas anual pelo partido político (art. 32, da Lei n.
9.096/1995), os autos foram submetidos à análise pela Unidade Técnica desta Justiça Especializada, com a
prerrogativa de exercer a fiscalização sobre as contas apresentadas devendo, inclusive, atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira, nos termos do art. 34 - Lei nº. 9.096/1995.
Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o órgão
partidário apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de fluxo de recursos financeiros ou bem
estimáveis em dinheiro no transcurso do exercício de 2018, conforme fls. 03.
Advindo manifestação técnica, concluiu-se que a agremiação partidária não juntou aos autos o documento relacionado
como obrigatório pela resolução, a saber, o Comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal, fato
este que, inclusive, poderia levar ao julgamento pela desaprovação das contas.
Embora todos os partidos estejam obrigados a enviar a escrituração contábil digital a Receita Federal, independentemente da
existência ou não da movimentação financeira de recursos, por força do disposto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.546/17;
a apresentação da declaração de de ausência de movimentação substitui a apresentação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como da documentação disposta no art. 29 da Resolução TSE n.º 23.546/17, à
exceção do instrumento de mandato para constituição de advogado. Dessa forma, ainda que ausente o recibo de entrega da
escrituração contábil digital via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, considero formalmente regular a presente
prestação de contas.
Com a edição da Lei nº 13.831/2019, que impõe alteração em artigos da Lei nº 9.096/1995, em nada modificou na
obrigatoriedade do partido político da esfera municipal, que se enquadrar na hipótese de ausência de movimentação de
recursos, vir a apresentar a sua prestação de contas do exercício financeiro através de uma declaração que ateste a ausência
de movimentação de recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, porquanto a citada norma
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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alteradora apenas acrescentou desobrigação de natureza fiscal, assim como da certificação digital e, eventualmente, da
Escrituração Contábil Digital (ECD). Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil
refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido.
Sobre o tema em comento, cito o recente julgado abaixo colacionado, in verbis:
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul TRE-RS - Recurso Eleitoral : RE 963 JAGUARÃO - RS - RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO ELEITORAL DE 2017. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ART. 29, INC.
I, DA RESOLUÇÃO TRE N. 23.464/15. FALHA DE NATUREZA FORMAL. DESPROVIMENTO.
Processo RE 963 JAGUARÃO - RS
Partes Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, Recorrido : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB DE JAGUARÃO
Ementa
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ART. 29, INC. I,
DA RESOLUÇÃO TRE N.23.464/15. FALHA DE NATUREZA FORMAL. DESPROVIMENTO.
Ausência do comprovante de remessa da escrituração digital à Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 29, inc. I, da
Resolução TSE n. 23.464/15. Falha de natureza meramente formal, incapaz, por si só, de comprometer o exame contábil. Os
demais documentos e informações juntados aos autos possibilitaram o exame adequado da movimentação dos recursos
declarados e da situação patrimonial do partido. Desprovimento.
Decisão Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. (Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS,
Tomo 165, Data 04/09/2019, Página 11 - Julgamento 2 de Setembro de 2019 - Relator DES. FEDERAL CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ).
Ainda, foi informado pela unidade técnica: a) a não emissão de recibos eleitorais no período; b) ausência de
repasses de recursos do Fundo Partidário ou qualquer outro recurso proveniente das direções partidárias estadual
e nacional; c) ausência de movimentação bancária através dos extratos bancários; d) e, a inexistência de impugnações
às contas apresentadas.
Neste viés, das informações colhidas referente aos critérios estabelecidos no art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, impõe analisar o contexto apresentado nos autos, verificando-se que as falhas não tendem a afetar a
confiabilidade das contas, estas devem ser consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 46, II, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Assim, diante de todo o exposto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e sem
embargo da manifestação ministerial, de acordo com a orientação jurisprudencial acima mencionada, o art. 32, § 4º, da Lei n.º
9.096/1995 e Art. 28, §3º da Res. TSE 23.546/2017, reconheço a validade da declaração de ausência de movimentação de
recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, de VARJOTA/CE, referente ao EXERCÍCIO 2018, conforme o art. 46, II, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cariré/CE, 06 de fevereiro de 2020.
ALDENOR SOMBRA DE OLIVEIRA
Juíz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral

066ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL N.º 001/2020
A Excelentíssima Senhora Maria Tereza Farias Frota, Juíza Eleitoral da 66ª Zona Eleitoral-Aquiraz, Circunscrição Eleitoral do
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento e a quem interessar possa, que o PARTIDO
LIBERDADE, legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, nos termos do art. 14 da Resolução
o
TSE nº 23.571, de 29 de maio de 2018, através de ofício n CE 324/2019 protocolizado sob o n.º 27040/2019, listas de
apoiamento de eleitores para a criação de tal partido contendo 101 (cento e uma) assinaturas, distribuídas nos lotes
CE00660000009 a CE00660000011 do SAPF (Sistema de Apoiamento a Partidos em Formação), as quais se encontram
disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório Eleitoral, podendo ser impugnadas por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de cinco dias contados da publicação do presente edital, nos termos do
art. 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018. E assim, para que não se alegue desconhecimento, determinou a MM. Juíza que se
expedisse o presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, pelo prazo legal.
Dado e passado nesta cidade de Aquiraz, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020. Eu, Edivaldo dos Santos
Cardoso, Chefe de Cartório, o digitei e conferi.
MARIA TEREZA FARIAS FROTA
Juíza Eleitoral da 66ª Zona
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075ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
CARTA PRECATÓRIA N.º: 28-91.2019.6.06.0012 (protocolo TRE/CE n.º 22.618/2019)
DEPRECANTE: 10ª ZONA ELEITORAL – JAGUARIBE, ERERÉ E PEREIRO/CE
PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO PENAL N.º 36-11.2018.6.06.0010 (protocolo TRE/CE n.º 26.990/2018)
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSÉ ALEIXON MOREIRA DE FREITAS (OAB/CE n.º 28.119-A)
DENUNCIADO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
ADVOGADO: JOSÉ ALEIXON MOREIRA DE FREITAS (OAB/CE n.º 28.119-A)
Ficam INTIMADOS OS DENUNCIADOS, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS acima relacionados, acerca do Despacho
exarado à fl. 18 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo:
“DESPACHO
R. h.
Designe-se audiência para a oitiva da testemunha de acusação, Sra. Nicole Pontes Pessoa e Souza, para o dia 18 de fevereiro
de 2020, às 09:50h.
Intime-se pessoalmente a aludida testemunha. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Expedientes necessários.
Jaguaruana/CE, 07 de fevereiro de 2020.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral em respondência pela 75ª ZE”

080ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 01/2020 - 80ª ZE/CE - DESIGNA OFICIAIS DE JUSTIÇA
A MERITÍSSIMA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no uso de suas atribuições legais e considerando a
necessidade de adequação à Resolução TRE/CE nº 696, de 11/06/2018, especialmente, pela falta de Oficial de Justiça
pertencente ao quadro de pessoal do Poder Judiciário;
RESOLVE:
Art.1º. DESIGNAR os Senhores AFRÂNIO AGUIAR VASCONCELOS e PEDRO HENRIQUE HOLANDA PUCCI, servidores do
quadro deste Tribunal, para os encargos de Oficial de Justiça ad hoc, sob compromisso, para cumprir (intimação, notificação,
citação, penhora, avaliação, busca e apreensão, prisão, constatação, condução coercitiva de testemunha/acusado, arresto e
verificação de vínculo de domicílio), em caráter não eventual e pelo período de 5 de fevereiro a 19 de dezembro de 2020, nos
processos e procedimentos em tramitação no Cartório desta Zona Eleitoral.
Art. 2º. Somente serão expedidos mandados para cumprimento quando observada alguma das hipóteses previstas no § 1º do
art. 2º da Resolução TRE/CE nº 696, de 11/06/2018, desde que esgotadas todas as outras formas legalmente admitidas.
Art 3º. Serão utilizados veículos e/ou combustível disponibilizado(s) pelo poder público para cumprimento dos mandados, ou,
na impossibilidade, autoriza o uso de veículo próprio, somente em casos excepcionais autorizados por escrito.
Art. 4º. Ficam convalidados todos os atos já praticados desde que não contrariem a resolução supracitada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 5 de fevereiro de 2020.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral – Fortaleza/CE

104ª Zona Eleitoral
Despachos
Prestação de contas. Intimação. Advogado. Prazo. Fluência. Juntada. Procuração. Agremiação.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTOS Nº 17-14.2018.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 9.410/2018
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – 2017 – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 104ª ZE
REQUERIDO: PODE – PODEMOS
ADVOGADO: ITALO LANNES LIMA ALBUQUERQUE (OAB/CE 32.781)
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FINALIDADE: Fica o advogado acima mencionado intimado do despacho exarado pela MM.ª Juíza Eleitoral à fl. 32 dos autos
em epígrafe, cujo interior teor segue abaixo transcrito, para o fim nele previsto, qual seja, apresentar procuração outorgada
pela agremiação partidária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.
"R. h.
Entendo, pela leitura das procurações acostadas às fls. 04 e 30, que o outorgante nelas constantes é a pessoa física de
RIBAMAR VIANA DA SILVA, na qualidade de representante legal da Comissão Provisória do PODEMOS (PODE).
Assim, para sanar o processo, determino a intimação RIBAMAR VIANA DA SILVA e de FRANCISCO JOSÉ LIMA BATISTA,
pessoas físicas, e do causídico ITALO LANNES LIMA ALBUQUERQUE para apresentação das procurações outorgadas pelas
pelas físicas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.
Certificado o decurso do prazo assinalado, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
Maracanaú, 25 de junho de 2019.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral"
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