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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica N.° 28/2014 celebrado entre o TRE, através da sua Escola Judiciária Eleitoral e a
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de
Cooperação Técnica N.° 28/2014 por mais 60 (sessenta) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, nos
termos que constam no Processo n°. 2175/2020. Assinam: pelo TRE/CE, Desembargador Haroldo Correira de Oliveira
Máximo, pela ESMEC, Heráclito Vieira de Sousa Neto, e pela EJE, Roberto Viana Diniz de Freitas. Data: 10/02/2020.
DES. HAROLDO DE CORREIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
EXTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO REMUNERADA
TERMO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE IMÓVEIS
Termo de Concessão Remunerada de Uso de Imóveis N.º 27/2019. As Partes: cedente, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO CEARÁ-TJCE, e como cessionário, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ – TRE/CE. Objeto: a concessão
remunerada ao TRE/CE do direito de uso de espaços correspondentes às frações dos imóveis sedes dos fóruns do interior do
Estado do Ceará, para a instalação dos respectivos Cartórios Eleitorais, conforme relação constante no Anexo I do Termo de
Concessão. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. PAD N.º 3624/2019. Assina pelo TRE/CE, Desembargador Haroldo Correia
De Oliveira Máximo, Presidente e pelo Tribunal de Justiça, Washington Luís Bezerra de Araújo. 14/01/2020.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 66/19
Pregão Eletrônico n.º 66/19. Processo n.º 13.994/2019. Objeto: aquisição de material de consumo para o estoque da Seção de
Almoxarifado. O objeto foi adjudicado às empresas: AN VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ: 19.603.291/0001-30, item 8: R$
63,21; item 13: R$ 15,61; item 16: R$ 9,40; PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 20.365.863/0001-70, item 7: R$ 2,56;
SOLU DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 27.814.353/0001-81, item 11: R$ 1,48; PRISMA PAPELARIA EIRELI, CNPJ:
28.076.288/00001-05, item 3: R$ 1,73; item 6: R$ 1,21; ADS QUEIROZ, CNPJ: 34.590.793/0001-68, item 4: R$ 0,17; item 5:
R$ 6,98; item 12: R$ 20,00; item 14: R$ 12,28; item 15: R$ 7,61. Os itens 1, 2, e 9 foram cancelados na aceitação por ausência
de propostas. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 05/02/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
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PAUTA Nº 16/2020
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 226 - CLASSE 30 (2-26.2019.6.06.0002)
ORIGEM: Fortaleza-CE (2ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
RECORRENTE(S): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, Municipal
ADVOGADO(S): Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira - OAB: CE017947/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Decisões Monocráticas
DECISÃO MONOCRÁTICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2461 (24-61.2017.6.06.0000) - CLASSE 25
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE(S): PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
ADVOGADA(S): Juliana Rocha de Oliveira - OAB: 22024/CE
REQUERENTE(S): AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES, JOSÉ ELSON DAMASCENO, PODEMOS
ADVOGADO(S): Thiago Pereira de Almeida - OAB: 23550/CE
REQUERENTE(S): FERNANDO TORRES LAUREANO
ADVOGADO(S): Thiago Pereira de Almeida - OAB: 23550/CE
REQUERENTE(S): ROBSON MEDEIROS ALENCAR HOLANDA
ADVOGADO(S): Thiago Pereira de Almeida - OAB: 23550/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
“Tratam-se os autos de Prestação de Contas apresentada à Justiça Eleitoral pelo Diretório Regional do PARTIDO HUMANISTA
DA SOLIDARIEDADE - PHS, Estadual, referente ao exercício financeiro de 2016, em cumprimento às disposições da Lei n°
9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.464/2015.
Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, às fls. 410/411, setor deste egrégio
Tribunal Eleitoral responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, que opinou pela aprovação
das contas.
Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, às fls. 413/414-v, pela aprovação das contas.
É o relatório, passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
A priori, convém destacar que a nova Resolução TSE n° 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas dos partidos
políticos, em seu artigo 65, §3°, inciso III, dispõe que as prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2016
devem ser analisadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE n° 23.464/2015, verbis:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios anteriores ao de 2016.
§ 3º As irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015
devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Resolução-TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015; (grifo nosso)
Assim, o mérito do presente processo será analisado sob a égide da Resolução TSE n° 23.464/2015, por cuidar, in casu, de
prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016.
Neste contexto, do cotejo das provas coligidas, é de se reconhecer que o partido apresentou suas contas tempestivamente,
porquanto ofertadas na data de 27 de abril de 2017, obedecendo ao prazo estabelecido pela norma do caput do art. 32 da Lei
9.096/95.
Convém pontuar, ainda, que os demonstrativos dos Fluxos de Caixa e o Parecer da Comissão Executiva aprovam as contas.
As representações judiciais da direção estadual do PHS e de seu presidente e tesoureiro encontram-se às fls. 397, 398 e 398a. O certificado de regularidade da contadora foi inserido à fl. 408.
Outrossim, a comprovação dos gastos encontra-se regular, com a apresentação dos documentos fiscais e recibos eletrônicos
de fls. 175/240, em observância a norma escrita do artigo 18 da Res. TSE 23.464/2015.
No tocante à receita de origem não identificada no valor de R$ 79,28, o Partido providenciou seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, consoante Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovante do pagamento, fls. 406/407.
Por último, conforme parecer técnico da SCI, a mencionada agremiação partidária não recebeu recursos do Fundo Partidário
no exercício de 2016, bem como não há indícios de recebimento de recursos de origem vedada pelo art. 12 da Res.
23.464/2015.
Com efeito, não se evidenciou irregularidade ou impropriedade nas contas apresentadas pelo partido, alusivas ao exercício
financeiro de 2016, posto que não comprometeu a transparência e o controle pela Justiça Eleitoral. Assim, em conformação
com os pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral, as contas merecem aprovadação.
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[3]
Dispositivo
Nestas condições, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas as contas do
Diretório Regional do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art.
46, I, Resolução TSE nº 23.464/2015.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Relator”

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
RECURSO ELEITORAL Nº 64-46.2019.6.06.0041
ORIGEM: IRAUÇUBA-CE (41ª ZONA ELEITORAL - ITAPAJÉ)
RELATOR(A): JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
RECORRENTE(S): RAIMUNDO NONATO SOUZA DA SILVA, GERALDINA LOPES BRAGA
ADVOGADOS(S): RENE DA SILVA COELHO - OAB: 40.922/CE
ADVOGADO(S): CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO - OAB: CE17.410/CE
RECORRIDO(S): ANA CLEIA BARROSO CAETANO
ADVOGADA(S): HELOISA PINTO ARAÚJO - OAB: 30042/CE
ADVOGADO(S): ITALO SILVA DANTAS - OAB: 22.687/CE
ADVOGADOS(S): JOSÉ ANTUNES TEIXEIRA FILHO - OAB: 30817/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PLEITO SUPLEMENTAR 2019. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONTEÚDO CAPAZ DE CONFUNDIR O ELEITOR. CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE
MATERIAL PUBLICITÁRIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO. INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA. PREJUDICIAL AO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Falta interesse processual àquele que não foi alcançado pelo decreto judicial na origem. A determinação judicial para
abstenção de uso de material publicitário limitou-se a esfera da candidata, pelo que resta patente o pressuposto de
admissibilidade recursal.
2. O transcurso do período eleitoral acarreta a perda superveniente do interesse recursal, quando nenhuma utilidade prática
resultar para o direito do recorrente.
3. No caso sub examine, a sentença determinou obrigação fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento
da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o
prejuízo das razões recursais, ante a perda de objeto.
4. Recurso não conhecido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em acolher a preliminar de falta
de interesse recursal, não conhecendo dos recursos interpostos por Raimundo Nonato Souza da Silva e Geraldina Lopes
Braga, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2020

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602193-35.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602193-35.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLEIDE MOURA CAVALCANTE DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: CLEIDE MOURA
CAVALCANTE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059 Advogado do(a) REQUERENTE:
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
DESPACHO
R.h.
Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão exarado por esta Corte (documentos ID n.º 2945877, 2934927, 2934877 e
2934827 –certidão constante do documento ID n.º 3066127), determino que a Secretaria Judiciária (SJU) notifique a Sra.
CLEIDE MOURA CAVALCANTE, por meio de seus advogados habilitados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher
ao Tesouro Nacional o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme consignado na decisão exequenda, por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU) emitida por este Tribunal.
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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
Processo 0602244-46.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602244-46.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARIA EXPECTACAO ARAUJO CARNEIRO FREITAS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARIA EXPECTACAO ARAUJO CARNEIRO FREITAS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059 Advogados do(a) REQUERENTE:
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059, JOAO FABRICIO LUCAS CRISOSTOMO - CE21057
DESPACHO
R.h.
Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão exarado por esta Corte (documentos ID n.º 2851777, 2845827, 2845777 e
2845677 –certidão constante do documento ID n.º 3032577), determino que a Secretaria Judiciária (SJU) notifique a Sra.
MARIA EXPECTAÇÃO ARAÚJO CARNEIRO FREITAS, por meio de seus advogados habilitados nos autos, para, no prazo de
5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme consignado na decisão
exequenda, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida por este Tribunal.
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
Processo 0602016-71.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602016-71.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RODRIGO ALVES ANDRADE DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: RODRIGO ALVES
ANDRADE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE SABINO SA - CE26920
DESPACHO
R.h.
Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão exarado por esta Corte (documentos ID n.º 2933927, 2932127, 2932177 e
2932227 –certidão constante do documento ID n.º 2994777), determino que a Secretaria Judiciária (SJU) notifique a Sr.
RODRIGO ALVES ANDRADE, por meio de seus advogados habilitados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar
comprovação do recolhimento, em favor do diretório estadual do AVANTE, do valor de R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e
setenta reais), referente a sobras de campanha, conforme consignado na decisão deste Tribunal (documento ID nº 2933927).
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
Processo 0603151-21.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603151-21.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR"
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Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665, FRANCISCO MAIA PINTO
FILHO - CE016275 Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665,
FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275 RECORRIDOS: CAMILO SOBREIRA DE SANTANA, MARIA IZOLDA CELA DE
ARRUDA COELHO, PARTIDO DOS TRABALHADORES
Advogado do(a) REPRESENTADO: ANDRE LUIZ DE SOUZA COSTA - CE10550 Advogado do(a) REPRESENTADO: ANDRE
LUIZ DE SOUZA COSTA - CE10550 Advogado do(a) REPRESENTADO: WILKER MACEDO LIMA - CE22542
INTIMAÇÃO
Em cumprimento ao despacho ID nº 3202577, INTIMO os recorridos, por seus advogados legalmente constituídos, para,
querendo, no prazo de 3 (três) dias, apresentarem contrarrazões ao Recurso Ordinário - ID nº 3104877 - interposto nos autos
do processo acima mencionado. Fortaleza, 11 de fevereiro de 2020.
FELIPE AIRES COSTA
Secretária Judiciária CPRO
Processo 0602224-55.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602224-55.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
EMBARGANTE: HOMERO CATUNDA BATISTA .
Advogado do(a) EMBARGANTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - OAB/CE15059
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 275 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Tratam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão, o qual desaprovou as contas de
campanha do embargante, referente ao pleito de 2018.
2. Questão de ordem –Da Juntada de Documentos em sede recursal. 2.1 Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
acostou, em sede de recurso, o documento de ID nº 3028077, qual seja, o Recibo de Entrega da Prestação de Contas
Retificadora do candidato. 2.2 Seguindo orientação já firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, entendo que no presente caso
deva ser reconhecida a preclusão, tendo em vista que em sede de recurso exauriu-se a oportunidade para exibir documentos
“quando a parte éintimada antes do julgamento para suprir a ausência de documentação e permanece inerte.” (TSE, AgRREspe 71380, Rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, DJE- 14/08/2014, paG. 110-111). Precedentes TSE e
TRE-CE. 2.3 Ademais, o documento acostado em sede recursal não énovo, entendendo-se, conforme a inteligência do
parágrafo único do art. 435 do NCPC, como aquele que se tornou conhecido, acessível ou disponível após a sentença,
cabendo àparte comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo no momento oportuno; o que não ocorreu in casu. 2.4
Determinação do desentranhamento da documentação intempestiva.
3. Percebe-se que as omissões e contradições alegadas pelo embargante se limitam a rediscutir matérias questionadas
anteriormente. Contudo, como se sabe, os embargos de declaração, por serem dotados de fundamentação vinculada, somente
são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, conforme dispõe o art. 275 do Código Eleitoral e
o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível, portanto, a utilização desta via recursal para a rediscussão do
mérito.
4. Portanto, conclui-se que o acórdão atacado se encontra suficientemente fundamentado, não padecendo de qualquer vício de
omissão, obscuridade ou contradição, o que inviabiliza a utilização dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Inicialmente, apreciando questão de ordem da juntada de documento em fase recursal, a Corte, àunanimidade, rejeita a
prefacial, com a determinação de desentranhamento da documentação apresentada intempestivamente. No mérito,
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos
embargos, tudo nos termos do voto do Relator.
Fortaleza, 10/02/2020
JUIZ(A) DAVID SOMBRA PEIXOTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602224-55.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
EMBARGANTE: HOMERO CATUNDA BATISTA .
Advogado do(a) EMBARGANTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - OAB/CE15059
RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por HOMERO CATUNDA BATISTA, ID nº 3028027, em face
de acórdão ID nº 2945277, o qual DESAPROVOU as contas de campanha do embargante, referente ao pleito de 2018.
No julgamento da Prestação de Contas do candidato, entendeu esta egrégia Corte pela desaprovação das contas, diante das
seguintes irregularidades: (i) ausência de registros necessários ao funcionamento estrutural e organizacional do comitê de
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campanha eleitoral, situado na Rua Alameda das Beneditas nº 130, Bairro Cidade 2000, Fortaleza-CE; (ii) ausência de
documento que comprove a propriedade do imóvel e ausência de registros necessários ao funcionamento estrutural e
organizacional do comitê de campanha eleitoral, situado na Av. Filomeno Gomes nº 48, Bairro Jacarecanga, Fortaleza/CE; e
(iii) ausência de registro das doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos.
Em sede de Embargos de Declaração (ID 3028027), o embargante alega a existência de omissão no acórdão, aduzindo que o
magistrado “não aplicou corretamente a interpretação das documentações apresentadas no presente processo de prestação
de contas”. Na ocasião, o embargante acosta o Recibo de Entrega da Prestação de Contas Retificadora (ID 3028077).
Parecer (ID 3110177), da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, opinando pelo conhecimento e não
provimento do recurso, uma vez que “não se verifica nos embargos de declaração os vícios de omissão ou obscuridades
apontadas pela parte, razão pela qual o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo não provimento dos embargos.”
Éo relatório.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602224-55.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
EMBARGANTE: HOMERO CATUNDA BATISTA .
Advogado do(a) EMBARGANTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - OAB/CE15059
QUESTÃO DE ORDEM –DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL
Da análise dos autos, verifico que o recorrente HOMERO CATUNDA BATISTA acostou, em sede de recurso, o documento (ID
3028077), qual seja, o Recibo de Entrega da Prestação de Contas Retificadora do candidato.
Seguindo orientação já firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, entendo que no presente caso deva ser reconhecida a
preclusão, tendo em vista que em sede de recurso exauriu-se a oportunidade para exibir documentos “quando a parte
éintimada antes do julgamento para suprir a ausência de documentação e permanece inerte.” (TSE, AgR-REspe 71380, Rel.
Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, DJE- 14/08/2014, paG. 110-111)1.
Nesse sentido, já se manifestou esta Egrégia Corte eleitoral em recentes julgados. Confira-se:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO VEREADOR.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NOS RECURSOS
ARRECADADOS. OMISSÃO DE DESPESAS. RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.376/2012. INOBSERVÂNCIA. RECUSO
DESPROVIDO. EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. 1 - Preliminar.
"Não écabível a juntada de documentos em grau recursal da prestação de contas, quando a parte éintimada antes do
julgamento para suprir a ausência da documentação e permanece inerte (AgR-REspe nº 195/RN, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJe de 12.5.2014). (...)" (TSE, AgR-AgR-REspe 71380, Rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, DJE 14/08/2014, Pág. 110-111) 2 - Mérito. Foram detectadas as seguintes irregularidades e impropriedades: I) intempestividade
para abrir conta bancária específica para movimentação financeira; II) não comprovação do recebimento de doações
estimáveis em espécie; III) utilização de importes de origem não identificada e; IV) o transcurso de recursos por fora da contacorrente. 3 - O Recorrente empreendeu a abertura da conta-corrente após 12 (doze) dias do prazo estipulado. Cuida-se de
mera informalidade, em virtude de ser tal ocorrência prejudicial ao próprio candidato, o qual não poderia receber recursos
financeiros, nem tampouco assumir despesas naquele interstício, fato que não se constatou. 4 - Restaram conflitantes as
informações apresentadas pelo ora Recorrente, quanto aos recursos arrecadados, de forma a causar "(...) prejuízo
àcredibilidade dos lançamentos registrados, que na verdade foram alterados conforme os relatórios técnicos apresentavam a
divergência. (...)" 5 - Houve omissão de despesas pagas com cheques devolvidos sem fundos. Em outros termos, tem-se que
foram arrecadados recursos financeiros de origem não identificada e, por consequência, deixou-se de escriturar os gastos de
campanha correspondentes. Identificou-se, ainda, pagamentos feitos com cheques de conta bancária diversa àda campanha
do recorrente. 6 - Desse modo, infere-se que o recorrente, além de infringir ao art. 32, da Resolução-TSE n.º 23.376/2012, pois
empregou recursos de origem não identificada, deixou de utilizar a conta bancária específica para realizar os pagamentos dos
serviços, então, contratados, implicando a subsunção do fato ànorma inscrita no art. 17, caput, da norma em comento. 7 Recurso desprovido. 8 - Sentença reformada, em razão do efeito devolutivo do recurso, para afastar a conclusão de julgamento
das contas como não prestadas e julgá-las desaprovadas. (TRE-CE - RE: 83452 FORTALEZA - CE, Relator: TIAGO ASFOR
ROCHA LIMA, Data de Julgamento: 27/06/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Volume 33/34, Tomo
120, Data 04/07/2018)(grifo nosso)
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO
EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratam os
autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão prolatada pelo Juízo a quo, que julgou desaprovadas as contas de
campanha do recorrente, em virtude de não ter a candidata registrado , nem apresentado o extrato bancária de uma das
contas de campanha. 2. Em sede recursal, verifico que a recorrente acostou, o extrato referente ao mês de agosto/2016 da
aludida conta bancária, assim como o respectivo Termo de Encerramento da Conta junto àInstituição Financeira. Contudo,
entendo que não épossível a apresentação de tal documento em sede recursal, posto que a juntada de documentos em grau
recursal se afigura incabível nos processos alusivos àprestação de contas, em hipóteses nas quais o candidato, previamente
intimado para suprir a falha apontada, não apresenta a documentação ou o faz de modo insatisfatório. (TSE - RESPE:
00008705520146250000 ARACAJU - SE, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data de Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 03/06/2016, Página 39) (grifo nosso). Precedentes TSE e TRE-CE. 3. Àluz da jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, a ¿insuficiência na apresentação de documentos extratos bancários, in casu, de modo a
inviabilizar o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, ésituação apta a ensejar a sua desaprovação, a teor do que
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dispõe o artigo 30 da Lei nº 9.504/97. (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 101744, Acórdão de 21/06/2016,
Relator (a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
01/07/2016, Página 6). Precedentes. 4. Manutenção da sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-CE - RE: 34021
LIMOEIRO DO NORTE - CE, Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 118, Data 29/06/2018, Página 15)(grifo nosso)
Registro, por oportuno, que o candidato fora previamente intimado para suprir as falhas apontadas (ID 2124527), contudo,
manifestou-se (ID 2146077), apresentando documentos aptos –em tese –, a sanar as irregularidades apontadas pela SCI em
seu Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (ID 214877), o que não ocorreu, in casu, persistindo as referidas
irregularidades.
Ademais, a meu ver, o documento acostado em sede recursal não énovo, entendendo-se, conforme a inteligência do parágrafo
único do art. 435 do NCPC, como aquele que se tornou conhecido, acessível ou disponível após a sentença, cabendo àparte
comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo no momento oportuno; o que não ocorreu in casu.
Diante do exposto, deixo de analisar o documento de ID 3028077, juntado em sede recursal pelo recorrente Homero Catunda
Batista, determinando, por conseguinte, o desentranhamento da documentação intempestiva.
VOTO
O presente recurso merece ser conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, sobretudo a adequação e a
tempestividade.
Tratam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por HOMERO CATUNDA BATISTA, ID nº 3028027, em face
de acórdão ID nº 2945277, o qual DESAPROVOU as contas de campanha do embargante, referente ao pleito de 2018.
No caso em tela, a decisão embargada foi ementada nos seguintes termos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE GASTOS NECESSÁRIOS AO
FUNCIONAMENTO ESTRUTURAL E ORGANIZACIONAL DO COMITÊ DE CAMPANHA ELEITORAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE DESPESAS. EXCLUSÃO INDEVIDA DE REGISTRO CONTÁBIL. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DE DOAÇÕES DIRETAS RECEBIDAS DE OUTROS PRESTADORES DE CONTAS. OMISSÃO DE
RECEITAS. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA E DA REGULARIDADE DAS CONTAS
APRESENTADAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. Tratam os autos de Prestação de Contas de HOMERO CATUNDA
BATISTA, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018, em cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos
e sobre a prestação de contas nas eleições. 2. Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (id. 2463277), a Secretaria de Controle
Interno deste Tribunal opinou pela desaprovação das contas, em razão das seguintes irregularidades: (i) ausência de registros
necessários ao funcionamento estrutural e organizacional do comitê de campanha eleitoral, situado na Rua Alameda das
Beneditas nº 130, Bairro Cidade 2000, Fortaleza-CE (item 1); (ii) ausência de documento que comprove a propriedade do
imóvel e ausência de registros necessários ao funcionamento estrutural e organizacional do comitê de campanha eleitoral,
situado na Av. Filomeno Gomes nº 48, Bairro Jacarecanga, Fortaleza/CE (item 2); e (iii) ausência de registro das doações
diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos (item 3). 3. Inicialmente, apontou a Secretaria de Controle Interno
desta egrégia Corte ausência de contabilização de despesas realizadas com aguá, luz, telefone e bens móveis referente a um
imóvel alugado para funcionamento do comitê de campanha eleitoral. 3.1 Da análise dos autos, considerando o contrato de
locação do imóvel, verifica-se que não foram contabilizadas as despesas com água, luz, telefone e bens móveis referentes ao
imóvel alugado –situado na Alameda das Beneditas, 130, Bairro Cidade 2000, em Fortaleza/CE –para funcionamento do
comitê de campanha eleitoral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3.2 Portanto, a não comprovação regular da despesa
informada na prestação de contas (locação de imóvel) e a omissão de registros necessários ao funcionamento estrutural e
organizacional do comitê de campanha eleitoral, constituem falhas graves que comprometem a transparência e lisura das
contas apresentadas. Precedente TRE-CE. 4. Quanto ao item 2, verifica-se que consta nos autos o contrato firmado com JOSÉ
EDILANDO ALEXANDRE TEIXEIRA, referente àlocação do imóvel –situado na Av. Filomeno Gomes, nº 48, Jacarecanga, em
Fortaleza/CE –para funcionamento do comitê de campanha eleitoral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4.1 Ocorre que, a
despesa informada na prestação de contas (locação de imóvel) não foi devidamente comprovada, posto que, não foi
apresentado o documento de propriedade do imóvel, bem como não foram contabilizadas as despesas com água, luz, telefone
e bens móveis referente ao imóvel alugado. 4.2 Portanto, a não comprovação regular da despesa informada na prestação de
contas (locação de imóvel) e a omissão de registros necessários ao funcionamento estrutural e organizacional do comitê de
campanha eleitoral constituem falhas graves que comprometem a transparência e lisura das contas apresentadas. Precedente
TRE-CE. 5. Por fim, quanto ao item 3, afirma a Secretaria de Controle Interno que “foram declaradas doações diretas
realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando
indícios de omissão de receitas.” 5.1 Assim, ante a ausência de declaração regular das doações recebidas durante a
campanha eleitoral, resta configurada a omissão de receitas, caracterizando, assim, irregularidade grave, que prejudica a lisura
e a transparência das contas apresentadas. 6. Contas desaprovadas. Determinação de remessa da cópia de todo o processo
ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Em suas razões recursais, alega o embargante que a desaprovação das contas resultou da omissão na análise de documentos
supostamente apresentados em sua candidatura, aduzindo, na ocasião, as seguintes razões recursais:
“(…) Em relação ao item 1, cabe destacar que, diferentemente do que foi afirmado na decisão combatida, fora apresentado
documento de propriedade do imóvel localizado a Rua Alameda das Beneditas em nome da locadora LAURA ROSA
PIMENTEL SIVA na Prestação de Contas Retificadora recepcionada pelo TRE em 05/07/2019.
Na decisão não consta manifestação acerca deste protocolo anexo aos autos.
Acerca da irregularidade apontada no “item 2”, que trata do comitê localizado na Av Filomeno Gomes nº 48 Jacarecanga,
quando da apresentação da Prestação de Contas Retificadora recepcionada pelo TRE em 05/07/2019, foram apresentados os
documentos de propriedade do imóvel e o contrato de aluguel firmado, respectivamente em nome de TEREZINHA
ALEXANDRE TEIXEIRA, e de seu fiho, JOSÉ EDILANDO ALEXANDRE TEIXEIRA.
O Acórdão também ésilente neste ponto.
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Acerca da ausência de registro da doação direta realizada por partido político, esclarece que a referida doação,
consubstanciada na doação de material de campanha pelo Diretório Nacional, no valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais)
ESTÁ INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CANDIDATO E NA SUA PC RETIFICADORA.
No caso em análise, há documentos suficientes para provar que a decisão prolatada no acórdão combatido não aplicou a
corretamente a interpretação das documentações apresentadas no presente processo de prestação de contas. Ora, Douto
julgador, dúvidas não há de que as omissões ensejaram, na prática, a desaprovação das contas de campanha do
embargante.”
Contudo, infere-se da leitura do inteiro teor da ementa do voto proferido, que esta Corte Regional analisou toda matéria trazida
aos autos, não deixando qualquer margem a omissão, obscuridade ou contradição no julgado a ser sanada.
Inicialmente, com relação àprimeira irregularidade apontada, –ausência de contabilização das despesas realizadas com aguá,
luz, telefone e bens móveis, efetuadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –, esta egrégia Corte
verificou, que a omissão de registros necessários ao funcionamento estrutural e organizacional do comitê de campanha
eleitoral, constitui falha grave que compromete a transparência e a lisura das contas apresentadas.
Em suas razões recursais, aduz o embargante que, “em relação ao item 1, cabe destacar que, diferentemente do que foi
afirmado na decisão combatida, fora apresentado documento de propriedade do imóvel localizado a Rua Alameda das
Beneditas em nome da locadora LAURA ROSA PIMENTEL SIVA na Prestação de Contas Retificadora recepcionada pelo TRE
em 05/07/2019. Na decisão não consta manifestação acerca deste protocolo anexo aos autos.”
Contudo, tal alegação não merece prosperar. Explico.
Ora, a irregularidade apontada no referido ponto, trata-se da ausência de contabilização das despesas realizadas para o
funcionamento estrutural e organizacional do comitê de campanha eleitoral, razão pela qual, não consta manifestação acerca
do documento apresentado de propriedade do imóvel localizado a Rua Alameda das Beneditas em nome da locadora LAURA
ROSA PIMENTEL SIVA.
Registro, por oportuno, que esta egrégia Corte Regional analisou a matéria, não deixando qualquer margem a omissão,
contradição e obscuridade, consoante leitura do trecho abaixo:
“Da análise dos autos, considerando o contrato de locação do imóvel, verifico que não foram contabilizadas as despesas com
água, luz, telefone e bens móveis, na presente prestação de contas, referentes ao imóvel alugado –situado na Alameda das
Beneditas, 130, Bairro Cidade 2000, em Fortaleza/CE–para funcionamento do comitê de campanha eleitoral, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
Ora, énotório que para o funcionamento estrutural e organizacional do comitê de campanha eleitoral, ocorrem despesas como
água, luz, telefone, bens móveis, entre outros, que deveriam ter sido contabilizadas na presente prestação de contas, o que
não ocorreu, caracterizando, a meu ver, in casu omissão de despesas.
Ademais, mesmo que todos os serviços e bens sejam oferecidos gratuitamente, deverão ser estimados os valores de todas
essas despesas e lancadas na prestação de contas sob a forma de doações estimáveis em dinheiro.
Portanto, a omissão de registros necessários ao funcionamento estrutural e organizacional do comitê de campanha eleitoral,
constitui falha grave que compromete a transparência e a lisura das contas apresentadas.”
Assim, não vislumbro neste ponto qualquer omissão, obscuridade ou contradição.
Com relação àsegunda irregularidade apontada –ausência de documento que comprove a propriedade do imóvel e ausência
de registros necessários ao funcionamento estrutural e organizacional do comitê de campanha eleitoral, situado na Av.
Filomeno Gomes nº 48, Bairro Jacarecanga, Fortaleza/CE –, esta egrégia Corte verificou que, a não comprovação regular da
despesa informada na prestação de contas (locação de imóvel) e a omissão de registros necessários ao funcionamento
estrutural e organizacional do comitê de campanha eleitoral constituem falhas graves que comprometem a transparência e
lisura das contas apresentadas.
Em suas razões recursais, aduz o embargante que, “acerca da irregularidade apontada no ‘item 2’, que trata do comitê
localizado na Av. Filomeno Gomes nº 48 Jacarecanga, quando da apresentação da Prestação de Contas Retificadora
recepcionada pelo TRE em 05/07/2019, foram apresentados os documentos de propriedade do imóvel e o contrato de aluguel
firmado, respectivamente em nome de TEREZINHA ALEXANDRE TEIXEIRA, e de seu fiho, JOSÉ EDILANDO ALEXANDRE
TEIXEIRA. O Acórdão também ésilente neste ponto.”
Ocorre que, conforme bem apontado pela SCI em sede de parecer, “foi informado na petição apresentada no P.J.E. que na
prestação de contas retificadora foram anexados a escritura e os esclarecimentos quanto aos gastos discriminados, porém,
estes não constam na referida prestação de contas”.
Desta feita, verifico que a alegada omissão não procede, pois não há nos autos o referido documento de propriedade do
imóvel.
Ademais, quanto àapresentação do suposto contrato de aluguel, verifico referido ponto também fora enfrentado por esta
egrégia Corte, senão vejamos:
“Quanto ao item 2, verifico que consta nos autos o contrato firmado com JOSÉ EDILANDO ALEXANDRE TEIXEIRA, referente
àlocação do imóvel –situado na Av. Filomeno Gomes, nº 48, Jacarecanga, em Fortaleza/CE –para funcionamento do comitê de
campanha eleitoral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ocorre que, a despesa informada na prestação de contas (locação de imóvel) não foi devidamente comprovada, posto que,
não foi apresentado o documento de propriedade do imóvel, bem como não foram contabilizadas as despesas com água, luz,
telefone e bens móveis referente ao imóvel alugado.
Ora, énotório que para o funcionamento estrutural e organizacional do comitê de campanha eleitoral ocorrem despesas como
água, luz, telefone, bens móveis, entre outros, que deveriam ter sido contabilizadas na presente prestação de contas, o que
não ocorreu, caracterizando, a meu ver, in casu omissão de despesas.
Ademais, consoante mencionado acima, mesmo que todos os serviços e bens sejam oferecidos gratuitamente, deverão ser
estimados os valores de todas essas despesas e lançadas na prestação de contas sob a forma de doações estimáveis em
dinheiro.
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Portanto, a não comprovação regular da despesa informada na prestação de contas (locação de imóvel) e a omissão de
registros necessários ao funcionamento estrutural e organizacional do comitê de campanha eleitoral constituem falhas graves
que comprometem a transparência e lisura das contas apresentadas.”
Assim, não vislumbro neste ponto qualquer omissão, obscuridade ou contradição.
Por fim, com relação àterceira irregularidade apontada –ausência de registro das doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos –, esta egrégia Corte verificou, que a ausência de declaração regular das doações recebidas
durante a campanha eleitoral, resta configurada a omissão de receitas, caracterizando irregularidade grave, que prejudica a
lisura e a transparência das contas apresentadas.
Em suas razões recursais, aduz o embargante que, “acerca da ausência de registro da doação direta realizada por partido
político, esclarece que a referida doação, consubstanciada na doação de material de campanha pelo Diretório Nacional, no
valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) ESTÁ INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CANDIDATO E NA
SUA PC RETIFICADORA.”
Contudo, tal alegação não merece prosperar. Explico.
Da análise dos autos, verifica-se que, embora a receita estimável em dinheiro tenha sido apresentada na prestação de contas
final, tal receita fora excluída na prestação de contas retificadora, sem que fosse solicitada em diligência.
Por esta razão, entendeu esta egrégia corte que restou ausente na prestação de contas, o registro da doação direta recebida
de outro prestador de contas, configurando omissão de receitas, que caracteriza irregularidade grave, prejudicando a lisura e a
transparência das contas apresentadas.
Vejamos trecho do acórdão sobre a matéria:
“Por fim, quanto ao item 3, afirma a Secretaria de Controle Interno que ‘foram declaradas doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de
receitas.’
Desta feita, verifico que o candidato não registrou a mencionada doação em sua prestação de contas –cujo doador éo próprio
diretório nacional do partido vinculado ao candidato –revelando indícios de omissão de receitas.
Assim, ante a ausência de declaração regular das doações recebidas durante a campanha eleitoral, resta configurada a
omissão de receitas, caracterizando assim, irregularidade grave, que prejudica a lisura e a transparência das contas
apresentadas.”
Ressalte-se a inexistência de omissão em relação a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme
bem apontado pela douta Procuradoria Eleitoral desta Egrégia Corte, posto que, “a corte regional analisou as inconsistências e
justificativas apresentadas pelo prestador de contas com fundamentos adequados e suficientes.”
Desse modo, percebe-se que as omissões e contradições alegadas pelo embargante se limitam a rediscutir matérias
questionadas anteriormente. Contudo, como se sabe, os embargos de declaração, por serem dotados de fundamentação
vinculada, somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, conforme dispõe o art. 275
do Código Eleitoral2 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil3, não sendo possível, portanto, a utilização desta via recursal
para a rediscussão do mérito.
Por fim, quanto àpropositura dos presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento, énecessário que as
partes tenham se pronunciado sobre a questão objeto de prequestionamento, a qual este Tribunal não tenha apreciado ao
proferir o acórdão, e que tenha havido alguma contradição, obscuridade ou omissão no mesmo, a fim de que se possa utilizar
os presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento.
Desse modo, foi esse o entendimento deste Egrégio Tribunal nos julgados transcritos a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não verificada a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no
Acórdão embargado, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração. 2. A decisão colegiada, que analisa com integridade e
precisão as alegações apresentadas por ocasião do recurso interposto, não comporta o oferecimento dos mesmos
questionamentos. 3. Não existindo as hipóteses do art. 275, do Código Eleitoral, descabe a pretensão de prequestionamento.
Precedente do TSE –Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 35589. 4. Embargos rejeitados. (TRE-CE –RE:
5752 CE, Relator: REGINALDO CASTELO BRANCO ANDRADE, Data de Julgamento: 18/04/2016, Data de Publicação: DJE –
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data 20/04/2016, Página 6).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “G” DA LC 64/1990. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. IMPRESTABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Ausentes os vícios de erro material, obscuridade,
contradição ou omissão apontados pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, pois não se prestam
àrediscussão do julgado. 2. Não se admitem embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando não
existem vícios na decisão embargada. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS nº 21.315/DF, Primeira
Seção, Relª. Ministra DIVA MALERBI –Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, publicado DJe de 15/06/2016). 4.
Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TRE-CE –RE: 8632 FORTALEZA –CE, Relator: ALCIDES SALDANHA
LIMA, Data de Julgamento: 24/10/2016, Publicado em Sessão, Data 24/10/2016).
ELEIÇÕES DE 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. AUSENTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL C/C ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA E FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.
Na espécie, a coligação embargante busca demonstrar a existência de suposta contradição no acórdão, alegando, em síntese,
haver desconformidade entre o conjunto probatório trazido aos autos e a fundamentação contida na decisão colegiada, a qual
concluiu pela ausência de provas dos atos ilícitos apontados na peça inicial. 2. O acórdão guerreado analisou minuciosamente
o conjunto probatório presente nos autos, de modo a constatar que as provas documentais, imagens e os áudios colacionados
àpeça inicial não constituem amparo às acusações perpetradas. 3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir
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matéria já decidida. A mera irresignação com o julgamento, não autoriza o provimento por meio da via aclaratória. 4.
Inexistindo vícios a serem reparados, inadmitidos os embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.
Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TRE-CE –RE: 12053 TAUÁ –CE, Relator: FRANCISCO
EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de Publicação: DJE –Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 82, Data 08/05/2018, Página 14/15)
Portanto, concluo que o acórdão atacado se encontra suficientemente fundamentado, não padecendo de qualquer vício de
omissão, obscuridade ou contradição, o que inviabiliza a utilização dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, VOTO pelo
conhecimento do presente recurso de Embargos de Declaração, mas para negar-lhe provimento.
Écomo voto.
Fortaleza-CE, 10 de fevereiro de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO
Juiz Relator
1. Nesse sentido: TSE - AI: 5854820166190036 São Gonçalo/RJ 66182018, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Data de
Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 08/03/2019 - Página 27-30 / TSE - AI:
7730520166190048 Paty Do Alferes/RJ 57042018, Relator: Min. Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes, Data de Julgamento:
28/02/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 07/03/2019 - Página 79-81.
2. Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. (…)
3. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II –suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III –
corrigir erro material. (…)
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602224-55.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
EMBARGANTE: HOMERO CATUNDA BATISTA .
Advogado do(a) EMBARGANTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - OAB/CE15059
Decisão: Inicialmente, apreciando questão de ordem da juntada de documento em fase recursal, a Corte, àunanimidade, rejeita
a prefacial, com a determinação de desentranhamento da documentação apresentada intempestivamente. No mérito,
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos
embargos, tudo nos termos do voto do Relator.
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.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 10/02/2020.
Processo 0600229-07.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0600229-07.2018.6.06.0000
Relator: KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO REGIONAL DO CEARÁ
Advogados do REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395, ALEXANDRE BEZERRA
NOGUEIRA - SP96347
RESPONSÁVEIS: ALEXANDRE PEREIRA SILVA e PEDRO BEAL DE FREITAS VASCONCELOS
Advogado dos RESPONSÁVEIS: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395
I N T I M A ÇÃO
Nos termos do art. 35, §3º da Res. TSE nº 23.604/2019 c/c o art. 1º da Res. TRE nº 744/2019, INTIMO o(a) PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA (atual CIDADANIA) e os respectivos responsáveis, no prazo de 20 (vinte) dias, para sanar as
diligências constatadas no Relatório de Exame Preliminar (ID 3042477) apresentado pela unidade técnica deste Tribunal
responsável pelo exame das contas partidárias.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020
MARIA GLAUBERLENE GAMA
Seção de Processamento - COPRO - SJU
Processo 0600223-97.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
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Número do Processo: 0600223-97.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: PARTIDO NOVO, DIRETÓRIO ESTADUAL - CE
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA CLARETH ARRUDA DE CASTRO - DF16132, RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA
- DF52820, BARBARA MENDES LOBO AMARAL - DF21375, MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG90211, FLAVIO
HENRIQUE UNES PEREIRA - DF31442, THIAGO ESTEVES BARBOSA - DF49955
INTERESSADOS: ALDEMIR LEITE DE ARAÚJO SEGUNDO, JERÔNIMO IVO DA SILVA
Advogados do(a) INTERESSADO: MARIA CLARETH ARRUDA DE CASTRO - DF16132, RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA
- DF52820, BARBARA MENDES LOBO AMARAL - DF21375, THIAGO ESTEVES BARBOSA - DF49955, MARILDA DE PAULA
SILVEIRA - MG90211, FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF31442
RESPONSÁVEL: CÉLIO FERNANDO BEZERRA MELO
I N T I M A ÇÃO
Nos termos do art. 35, §3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 c/c o art. 1º da Resolução TRE nº 744/2019, INTIMO o Diretório
Estadual do PARTIDO NOVO e seus respectivos responsáveis, no prazo de 20 (vinte) dias, para sanar as diligências
constatadas no Relatório de Exame Preliminar (ID 3021327) apresentado pela unidade técnica deste Tribunal responsável pelo
exame das contas partidárias.
Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020.
ANA CLAUDIA FREIRE FERREIRA
Seção de Processamento III - CPROC - SJU
Processo 0600030-14.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600030-14.2020.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO EM FORTALEZA - PTB
Advogado do(a) REQUERENTE: TOMAZ DA SILVA LIMA FILHO - CE12661
DECISÃO
Cuida-se de extrato de prestação de contas final, relativo ao pleito de 2018, apresentado pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Trabalhista Brasileiro.
No entanto, o art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017 estabelece que o órgão partidário municipal deve encaminhar a sua
prestação de contas àrespectiva zona eleitoral, competindo a este Regional, consoante prescreve o inciso II do mesmo
dispositivo legal, apreciar as contas dos órgãos com abrangência estadual.
Desse modo, por caber ao juízo de primeiro grau a sua análise e julgamento, arquive-se a presente ação, intimando a parte
autora para ciência e, caso queira, ajuizá-la na instância competente.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 11 de fevereiro de 2020.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 16/2020 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 17/02/2020, 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 0601913-64.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: VICENTE SILVA JÚNIOR
ADVOGADO: Armando Pinto Martins - CE10418
ASSUNTO: 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)
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 123/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
86/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor OTHONIEL ALVES DE OLIVEIRA, titular da 6ª Promotoria de Justiça da
comarca de Quixadá, para funcionar como Promotor Eleitoral da 055ª Zona (Solonópole), no período de 11/02/2020 a
14/02/2020, em face do afastamento do Promotor VICENTE ANASTÁCIO MARTINS BEZERRA E SOUSA. Fortaleza/CE, 07
de fevereiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 124/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
88/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor RAIMUNDO MAGALHÃES DANTAS JÚNIOR, titular da 10ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Maracanaú, para funcionar como Promotor Eleitoral da 104ª Zona (Maracanaú), no período de
20/02/2020 a 10/03/2020, em face das férias do Promotor MANOEL EPAMINONDAS VASCONCELOS COSTA. Fortaleza/CE,
07 de fevereiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 125/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
89/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor LEONARDO GURGEL CARLOS PIRES, titular da 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Aquiraz, para funcionar como Promotor Eleitoral da 066ª Zona (Aquiraz), no período de 16/02/2020 a
06/03/2020, em face das férias do Promotor SEBASTIÃO CORDEIRO MOREIRA. Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 126/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
92/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS NETO, titular da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Trairi, para funcionar como Promotor Eleitoral da 097ª Zona (Trairi), no período de
10/02/2020 a 21/02/2020, em face da licença por motivo de doença em pessoa da família do Promotor FÁBIO NOGUEIRA
CAVALCANTE. Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
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ZONAS ELEITORAIS
021ª Zona Eleitoral
Editais
CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
EDITAL Nº 06/2020
ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTO
(Prazo: 30 dias)
O Excelentíssimo Senhor Doutor Denys Karol Martins Santana, Juiz da 21ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Ipu/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, nos termos da Resolução TSE n.º
23.379/2012, do art. 55 da Resolução TSE n.º 21.538/2003 e das disposições constantes na Resolução TRE/CE n.º 652/2017,
e conforme as autorizações contidas no PAD n.º 1295/2020, será realizada a descaracterização dos documentos e processos
relacionados na lista que segue, em data a ser definida, na Seção de Arquivo - SEARQ, situada no Parque Empresarial BR116, Rodovia Santos Dumont (BR-116), número 2555, Km 06, Galpão 16, bairro Parque Iracema, na cidade de Fortaleza-CE,
podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa.
Os documentos a serem descartados ficarão disponíveis neste cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
deste Edital, para fins de consulta e fiscalização pelos interessados.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral publicar o presente Edital, que
será afixado no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Ipu/CE, aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2020
(11/02/2020). Eu, ________, Raimundo Vinícius Soares Lima, Chefe do Cartório da 21ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
DENYS KAROL MARTINS SANTANA
Juiz da 21ª Zona Eleitoral

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
21ª ZONA ELEITORAL – IPU E PIRES FERREIRA
PROTOCOLO
/ ANO

CÓDIGO
DE
CLASSIFICAÇÃO

2007 e 2009 a
2016
2007 a 2016

110.22

2011 a 2014

111

2011 a 2014

111.1

2011 a 2014

111.1

2010 e 2014

134.02

2010

134.01

2008 e 2012
2010
2014
2012 e 2014

134.02
134.02
134.02
134.02

2011, 2012 e
2016

240.1

110.3

UNIDADE
DE
ARQUIVAMENTO
QUANTIFICAÇÃO
Comprovante de pagamento de multa 01
Caixa
eleitoral
polionda
Situação
Cadastral
do
Eleitor. 01
Caixa
Informações gerais.
Requerimento de Alistamento Eleitoral –
R.A.E e Protocolo de Entrega do Título 35
Caixas
Eleitoral – PETE assinado pelo eleitor
Polionda
Título Eleitoral não procurado pelo eleitor
e Protocolo de Entrega do Título Eleitoral
– PETE não assinado pelo eleitor.
01
Caixa
Título eleitoral recolhido pelo atendimento
das Zonas Eleitorais.
01
Caixa
Polionda
Comprovante de comparecimento à
eleição não destacado, processados e
armazenados
em meio
magnético.
Eleições 2010 (1º e 2º turno) e 2014 (1º e 01
Caixa
2º turno).
Caderno de Votação
06
Caixas
Polionda
1º e 2º turno – Eleições 2010
Boletim de Urna.
01
Caixa
Boletim de Urna.
02
Caixas
Boletim de Urna.
01
Caixa
Formulário de Justificativa preenchido – 01
Caixa
Eleições 2012 e 2014 (1º e 2º turno).
Relatório de Vistoria
01
Caixa
ASSUNTO

OBSERVAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO

Ipu e Pires Ferreira

Ipu e Pires Ferreira

Ipu e Pires Ferreira
Ipu e Pires Ferreira
Ipu e Pires Ferreira
Ipu e Pires Ferreira
Ipu e Pires Ferreira

Ipu e Pires Ferreira
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027ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA N.º 03/2020 - 27ZE/CE
PORTARIA n.º 03/2020
Regulamenta a dispensa de cobrança de multas por ausência às urnas e por alistamento tardio no âmbito do Cartório
da 27ª Zona Eleitoral de Crato.
O Excelentíssimo Juiz de Direito Titular da 27ª Zona Eleitoral de Crato/CE, Dr. JOSÉ BATISTA DE ANDRADE, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação eleitoral,
Considerando que o exercício da cidadania é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1°, II, da Constituição
Federal de 1988), estando diretamente relacionada ao regular exercício dos direitos políticos pelos eleitores;
Considerando a impossibilidade de emissão de GRU cobrança, com valores abaixo de R$ 50,00 (cinquenta reais),
pagável em qualquer banco, casas lotéricas ou estabelecimentos congêneres, sendo admissível pagamento com estes
valores apenas em agências do Banco do Brasil por meio de GRU simples;
Considerando que, nas proximidades do Cartório da 27ª Zona Eleitoral, não há agência do Banco do Brasil, e que a única
agência está localizada no centro da cidade, distante quase cinco quilômetros da sede deste cartório, dificultando
sobremaneira o recolhimento de eventuais multas impostas aos eleitores, em razão dos custos com transporte próprio ou
público;
Considerando as recomendações contidas no Ofício-Circular CRE-CE nº 40/2017;
Considerando a faculdade de dispensa de multa conferida aos juízes eleitorais pelo Código Eleitoral e pela Resolução TSE nº
21.538/2003;
Considerando a necessidade de faciliar o atendimento ao eleitor, notadamente em face do aumento da demanda que
antecede o período do fechamento do Cadastro Eleitoral;
Considerando a necessidade de garantir efetivo acesso aos serviços da Justiça Eleitoral, o pleno exercício da cidadania e a
uniformidade no atendimento aos cidadãos;
Considerando os princípios da razoabilidade, da eficiência e da economia processual.
RESOLVE:
Art. 1º Fica dispensado o recolhimento de multas eleitorais decorrentes de ausência às urnas e de alistamento tardio, com
valores inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais), dos alistandos e eleitores que comparecerem ao Cartório da 27ª Zona Eleitoral
de Crato/CE, para alistamento, revisão de dados, transferência de domicílio eleitoral e regularização da situação junto à Justiça
Eleitoral.
Parágrafo único. Na hipótese de atendimento por meio de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), fica também eximida
a emissão de requerimento de dispensa de multa ou de declaração de insuficiência econômica.
Art. 2º Determinar o lançamento do código ASE 078 (multa eleitoral - dispensa de recolhimento) no cadastro eleitoral dos
requerentes, relativamente à dispensa concedida.
Art. 3º A isenção prevista no art. 1º não se aplica a multas de valor igual ou superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) ou
decorrentes de ausência aos trabalhos eleitorais ou aplicadas em processos judiciais e administrativos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.
CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
Crato/CE, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ BATISTA DE ANDRADE
Juiz Eleitoral

046ª Zona Eleitoral
Despachos
COMUNICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA
PAD N.º 2843/2020
Protocolo: 758/2020
Interessado(s):
AURÉLIO VIEIRA DE SOUSA
PL – Mombaça-CE
R. h.
1. Trata-se de comunicação de desfiliação partidária apresentada pelo eleitor(a) desta 46ª Zona Eleitoral AURÉLIO VIEIRA DE
SOUSA, inscrição eleitoral n.º 056100750728.
2. Para desligar-se de partido político é necessário que o(a) filiado(a) faça comunicação escrita ao órgão partidário respectivo e
ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito(a), a teor do art. 21 da Lei n.° 9.096, de 19 de setembro de 1995 e art. 24 da
Resolução TSE n.º 23.596/2019.
3. No particular, comprova-se que antes de submeter seu pleito à Justiça Eleitoral o(a) requerente cuidou de fazer
comunicação escrita ao partido ao qual se encontrava filiado(a).
4. Expediente devidamente instruído com consulta realizada ao Sistema FILIA que comprova a existência de apenas uma
filiação do(a) eleitor(a) ao PL-MOMBAÇA.
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5. Ante o exposto, nos termos do art. 21 da Lei n.° 9.096/95, determino o cancelamento da filiação partidária de AURÉLIO
VIEIRA DE SOUSA, inscrição eleitoral n.º 056100750728, no PARTIDO LIBERAL-PL Mombaça-CE, devendo constar como
data da desfiliação o dia do protocolo da comunicação apresentada neste Cartório (Ofício-Circular CGE n.º 48/2007).
6. Publique-se no DJE (Arts. 1º e 4º do Provimento n.º 2/2011-CRE/CE).
7. Dê-se ciência do Ministério Público Eleitoral.
8. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se .
Mombaça-CE, 11 de fevereiro de 2020.
CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
Juíza Eleitoral da 46ª ZE/CE

050ª Zona Eleitoral
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2016
EDITAL Nº 004/2020 - INTIMAÇÃO
O Excelentíssimo Sr. Dr. Caio Lima Barroso, Juiz Eleitoral da 50ª Zona, que compreende os municípios de Pentecoste, General
Sampaio e Apuiarés, Estado do Ceará, no uso de no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, a todos quantos o presente Edital virem ou dele
notícias tiverem, a INTIMAÇÃO do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC), na pessoa de seu
presidente, o Sr. AUGUSTO CESAR ARAUJO BRAGA, por motivo de devolução de ofício enviado via Correios, para
comunicar a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Social Cristão (PSC) do município de ApuiarésCE, com fulcro no art. 30, III, "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017, a partir de 02/05/2017, considerando que a referida
agremiação partidária não apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016.
E para que se chegue ao conhecimento de todos e se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
publicar o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e afixá-lo no átrio do Cartório
Eleitoral da 50ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Pentecoste/CE, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte).
Eu, ______, Mila Maria Teixeira Aragão, Chefe de Cartório em exercício, digitei e conferi o presente edital, que vai subscrito
pelo Excelentíssimo Juiz Eleitoral.
Caio Lima Barroso
Juiz Eleitoral da 50ª Zona

052ª Zona Eleitoral
Sentenças
Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos
52ª Zona Eleitoral – Prestação de Contas n. 6-10.2019.6.06.0052 – Protocolo n. 13.460/2018 - Interessado(s): PSDB de
Barreira. Advogado(a): Dr. Flávio Mendonça Alencar Júnior, OAB-CE n. 24.962; PDT de Barreira. Advogado(a): Dr. Aydan
Ximenes Fernandes, OAB-CE n. 31.176; PTB de Redenção. Advogado(a): Dr. Francisca Kátia Holanda Araújo, OAB-CE n.
8.805; PATRI de Redenção. Advogado(a): Francisca Kátia Holanda Araújo, OAB-CE n. 8.805; SDD de Barreira. Advogado(a):
Dr. Arthur Leite Lomônaco, OAB-CE n. 28.835; PSDB de Redenção. Advogado(a): Dr. José Wesley de Sousa dos Santos,
OAB-CE n. 22.732; MDB de Acarape. Dr. José Wesley de Sousa dos Santos, OAB-CE n. 22.732; PODE de Redenção. Dr.
Francisco Eduardo Rodrigues da Silva Júnior, OAB-CE n. 23.952; PV de Redenção. Advogado(a): Dr. Francisco Eduardo
Rodrigues da Silva Júnior, OAB-CE n. 23.952; PT de Acarape. Dr. Antonio Alves Filho, OAB-CE n. 9.448; PHS de Redenção.
Advogado(a): Dr. Francisco Eduardo Rodrigues da Silva Júnior, OAB-CE n. 23.952; PR de Redenção. Advogado(a): Dr. Iohana
Bezerra Costa, OAB-CE n. 34.491; PHS de Acarape. Advogado(a): Dr. Raimundo Nonato da Silva Filho, OAB-CE n. 30.537;
AVANTE de Redenção. Advogado(a): Dr. Francisco Eduardo Rodrigues da Silva Júnior, OAB-CE n. 23.952; PDT de Acarape.
Advogado(a): Dr. Francisco José Costa Soares, OAB-CE n. 19.201; PSC de Redenção. Advogado(a): Dr. Francisco Eduardo
Rodrigues da Silva Júnior, OAB-CE n. 23.952; PRTB de Acarape. Advogado(a): Dr. José Wesley de Sousa dos Santos, OABCE n. 22.732; PSB de Redenção. Advogado(a): Dr. Francisco Eduardo Rodrigues da Silva Júnior, OAB-CE n. 23.952; PT de
Redenção. Advogado(a): Dr. Charles Maia Mendonça, OAB-CE n. 8.510; PMB de Acarape. Advogado(a): Dr. José Wesley de
Sousa dos Santos, OAB-CE n. 22.732; PSL de Acarape. Advogado(a): Dr. Ricardo Alexander Eduardo Cavalcante, OAB-CE n.
22.566; PCDOB de Acarape; PR de Acarape; PROS de Acarape; PSB de Acarape; PSDB de Acarape; PTB de Acarape; PTN /
PODE de Acarape; DEM de Barreira; PCDOB de Barreira; PP de Barreira; PR de Barreira; PRB de Barreira; PRTB de Barreira;
PSC de Barreira; PSL de Barreira; PTN / PODE de Barreira; PV de Barreira; DEM de Redenção; PMB de Redenção; PMDB de
Redenção; PMN de Redenção; PP de Redenção; PRB de Redenção; PSD de Redenção; PSL de Redenção.
Publicação de Sentença
Processo nº
6-10.2019.6.06.0052
Natureza do Feito:
Prestação de Contas Anual
Interessados:
PCDOB, PDT, PHS, PMB, PMDB, PR, PROS, PRTB, PSB,
PSDB, PSL, PT, PTB e PTN / PODE de Acarape
DEM, PCDOB, PDT, PP, PR, PRB, PRTB, PSC, PSDB, PSL, PT, PTN / PODE, PV e SD de Barreira
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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DEM, PEN / PATRI, PHS, PMB, PMDB, PMN, PP, PR, PRB, PSB, PSC, PSD, PSDB, PSL, PT, PT do B / AVANTE, PTB,
PTN / PODE e PV de Redenção
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Cuida-se de procedimento atinente à Justiça Eleitoral deflagrado em razão de diversos órgãos diretivos partidários municipais
de Redenção, de Barreira e de Acarape terem apresentado declaração de não haverem movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ao longo do exercício financeiro do ano de 2017.
Conforme se verifica nos autos, o respectivo edital foi publicado para cada uma das agremiações, tendo o prazo para
impugnações escoado em branco, com posterior elaboração de exame técnico e de parecer ministerial a respeito das
declarações apresentadas.
É o que importa relatar. Passo à decisão.
Sobre o tema, insta trazer à baila que a Lei nº 13.165/2015 incluiu o parágrafo 4º no art. 32 da Lei nº 9.096/95 (alterado
posteriormente pela Lei nº 13.831/2019), fazendo com que a obrigação imposta quanto à apresentação de contas anuais à
Justiça Eleitoral seja facultativa para aqueles órgãos partidários que não movimentarem recursos financeiros ou arrecadarem
bens estimáveis em dinheiro no respectivo exercício financeiro, bastando, nesses casos, para suprir tal obrigação, a
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
o
Lei 9.096/95, Art. 32, § 4 Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção,
declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam
dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de
2019)
Regulamentando o referido dispositivo legal, o Tribunal Superior Eleitoral editou diversas resoluções, sendo a última
delas a Resolução TSE n. 23.546/2017.
No caso dos autos, verificamos que algumas agremiações, após devidamente comunicadas, apresentaram declaração
de ausência de movimentação de recursos tempestivamente, outras apresentaram intempestivamente e outras mantiveram-se
inertes.
Além dessas agremiações, o PSB, PTB e PTN/PODE de Acarape, o PV de Barreira, e o PMDB de Redenção encontram-se
pendentes das comunicações devidas (certidão de fl. 419), razão pela qual foi autuado novo processo para que, quanto a
esses partidos, seja adotado o rito previsto no art. 30, II, em diante, da Resolução TSE 23.546/2017, realizando-se as
comunicações faltantes na forma do Ofício-Circular CRE-CE 23/2019, devendo elas, portanto, serem excluídas do presente
feito.
Cingindo-nos, doravante, às agremiações que devem aqui ser tratadas, verificamos que os seguintes partidos
manifestaram tempestivamente, sem nenhuma falha formal relevante que comprometesse a declaração apresentada: PMB,
PMDB, PSL e PT de ACARAPE; PDT, PSDB e SD de BARREIRA; PEN/PATRI, PSB, PSC, PSDB, PTB, PTN/PODE e PV de
REDENÇÃO.
Os partidos adiante, contudo, extrapolaram o prazo de 72 horas para apresentar as contas, sem nenhuma outra falha
formal relevante que comprometesse a declaração apresentada: PDT, PHS e PRTB de ACARAPE; PHS, PR, PT e PT do B /
AVANTE de REDENÇÃO. A situação de tais partidos é compatível com a aprovação com ressalvas. Diversos julgados existem
nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 282, §
2º, DO CPC E DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. OMISSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS E SEM
MOVIMENTAÇÃO. ART. 48, II, "a", DA RTSE Nº 23.463/2015. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DAS SOBRAS DE
CAMPANHA. ART. 46, § 1º, DA RTSE Nº 23.463/2015. PREVISÃO DIRECIONADA A CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES GRAVES. CONFIABILIDADE DA PRESTAÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS DEVIDO À
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, Diretório Municipal do Crato, referente às eleições de 2016.
2. Não há que se falar em nulidade de sentença e retorno dos autos à origem por ausência de citação dos dirigentes
partidários, uma vez que foi possível a análise do mérito das contas sem prejuízo para a parte. Aplicação do princípio pas de
nullité sans grief e do art. 282, § 2º, do CPC, além de privilegiar os princípios da celeridade, da economia processual e da
primazia da resolução do mérito.
3. É obrigação da agremiação partidária apresentar, na prestação de contas, os extratos bancários de conta bancária aberta
em nome do partido, demonstrando toda a movimentação financeira ou sua ausência, contemplando todo o período de
campanha. (Art. 48, II, da Resolução do TSE nº 23.463/2015). O que foi feito no caso vertente.
4. Na espécie, a conta bancária efetivamente aberta para a realização das movimentações financeiras da campanha de 2016
(CC nº 51.462-4, Agência nº 0094-9) foi devidamente registrada na prestação de contas e seus extratos acostados às fls.
18/21, estando em "conformidade com os registros contábeis lançados na prestação de contas".
5. Em consulta ao SPCE WEB, verificou-se que as 4 contas bancárias detectadas e não registradas na prestação de contas,
estavam encerradas e não tiveram nenhuma movimentação financeira, conforme documento de fl. 79, inexistindo, portanto,
irregularidade.
6. "As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral" (Art. 46, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.463/2015);
7. Da análise sistemática da Resolução TSE nº 23.463/2015 com a Lei das Eleições, observa-se que a obrigação de
transferência das sobras de campanha aplica-se apenas aos candidatos, excluindo-se a possibilidade de aplicação do art. 46
às agremiações partidárias.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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8. Contas aprovadas com ressalvas, dada a intempestividade de sua apresentação.
(RECURSO ELEITORAL n 59837, ACÓRDÃO n 59837 de 28/01/2019, Relator(a) FRANCISCO EDUARDO TORQUATO
SCORSAFAVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 21, Data 30/01/2019, Página 11)
Por fim, os seguintes partidos, mesmo devidamente comunicados da omissão quanto ao dever de prestar contas,
mantiveram-se inertes: PCDOB, PR e PROS de ACARAPE; DEM, PCDOB, PP, PR, PRTB, PSC, PSL e PTN/PODE de
BARREIRA; e DEM, PMB, PMN, PRB, PSD e PSL de REDENÇÃO.
Ressalte-se, como único ponto de divergência com o parecer ministerial de fls. 423/427, que não se pode, neste
momento, considerar como não prestadas as contas do PSB, PTB e PTN/PODE de Acarape, do PV de Barreira, e do PMDB de
Redenção, uma vez que, para tais agremiações, existe pendência das comunicações devidas, previstas na Resolução TSE
23.546/2017.
Isso posto, no que se refere ao exercício financeiro do ano de 2017, com parcial esteio no parecer ministerial, julgo por
sentença para considerar como APROVADAS as contas partidárias do PMB, PMDB, PSL e PT de ACARAPE; PDT, PSDB e
SD de BARREIRA; e PEN/PATRI, PSB, PSC, PSDB, PTB, PTN/PODE e PV de REDENÇÃO; como APROVADAS COM
RESSALVAS as contas partidárias do PDT, PHS e PRTB de ACARAPE; e PHS, PR, PT e PT do B/AVANTE de REDENÇÃO;
e, por fim, como NÃO PRESTADAS, as contas do PCDOB, PR e PROS de ACARAPE; DEM, PCDOB, PP, PR, PRTB, PSC,
PSL e PTN/PODE de BARREIRA; e DEM, PMB, PMN, PRB, PSD e PSL de REDENÇÃO.
Atualizem-se os registros no Sico.
Sem custas nem honorários.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquive-se.
Redenção-CE, 11 de dezembro de 2019
BERNARDO RAPOSO VIDAL
Juiz Eleitoral da 52ª Zona

073ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO PAD Nº 002869/2020
OBJETO: CRIAÇÃO DE LOCAL DE VOTAÇÃO
INTERESSADO: CARTÓRIO ELEITORAL DA 73ª ZONA ELEITORAL-CE
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE SEÇÃO ELEITORAL. BAIRRO CENTRO. CENTRO DE EDUCAÇÃO IRLANE
FERNANDES (CEIF). UBAJARA-CE. LOCAL ADEQUADO E COM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS. JUSTIÇA
ELEITORAL: DEVER, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, DE APROXIMAR OS ELEITORES DO SEU LOCAL DE VOTAÇÃO.
DEFERIMENTO.
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de requerimento administrativo de criação de um novo local de votação no Centro de Educação Irlane Fernandes
(CEIF), instalado na Rua 24 de agosto, número 426, bairro Centro, Município de Ubajara-CE, integrante desta 73ª Zona
Eleitoral, formulado pela Chefia do Cartório Eleitoral.
O local indicado para funcionamento da seção, qual seja, o CENTRO DE EDUCAÇÃO IRLANE FERNANDES (CEIF), que
funciona em um prédio particular, foi vistoriado pela equipe do Cartório Eleitoral, consoante documentação e fotos anexas, com
vistas a esclarecer a situação física e higiênica. Em sua diligência essa equipe observou que local possui todas as condições
adequadas para o perfeito funcionamento de até 07 (sete) seções eleitorais.
Diante do exposto, considerando que o local e a localidade atendem aos requisitos mínimos exigidos pela legislação eleitoral,
bem como entendendo ser dever da Justiça Eleitoral, na medida do possível, tomar providências no sentido de facilitar o
exercício do voto e aproximar o eleitor do local de votação, DEFIRO a petição inicial, DETERMINANDO a criação de um local
de votação no CENTRO DE EDUCAÇÃO IRLANE FERNANDES (CEIF), de propriedade particular, situado na Rua 24 de
agosto, número 426, bairro Centro, Ubajara-CE, com fundamento nos arts. 135 e 136 do Código Eleitoral (Lei n 4.737, de 15 de
julho de 1965), alertando ao mesmo tempo que a criação da seção se dará automaticamente, ao ser transferido ou inscrito
para o local, o primeiro eleitor, ou alistando; ressaltando que a seção somente poderá funcionar efetivamente no local ao
completar pelo menos (50) cinquenta eleitores nela inscritos, conforme preceitua o art. 117 do Código Eleitoral, devendo ser
agregada à outra seção caso não atinja esse número mínimo exigido.
Dê ciência desta decisão aos partidos políticos vigentes em Ubajara, à Câmara Municipal de Vereadores, à Prefeitura
Municipal de Ubajara, bem como divulgue-se na emissora de rádio local para que seja dada ampla divulgação à população
ubajarense.
Efetue desde já no sistema informatizado da Justiça Eleitoral a criação do local de votação objeto deste processo
administrativo e, não havendo interposição de recurso no prazo legal de 03 (três) dias da publicação (art. 135, § 7º, da Lei nº
4.737/65), arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ibiapina – CE, 12 de fevereiro de 2020.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª Zona de Ibiapina/CE
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079ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N° 2/2020
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES
O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA, Juiz Eleitoral em respondência da 79ª Zona Eleitoral, no
exercício de suas atribuições legais e, de conformidade com o art. 35 da Res. TSE nº 21.538/2003.
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que os relatórios de inscrições
CANCELADAS, SUSPENSAS, RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos arts. 71, II e IV, e 77, II,
do Código Eleitoral combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente às comunicações contempladas e não
contempladas pelo Sistema Pólis (Provimentos CRE/CE n° 13/2016 e n° 11/2016) finalizadas no mês de JANEIRO de 2020
(PAD’s n° 252/2020 e 253/2020), encontram-se afixados no local público de costume do Cartório Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral
de Reriutaba/CE, para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação
probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se requerida.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no átrio do
Cartório Eleitoral, bem como no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, para fins de contagem do prazo acima citado.
Dado e passado nesta cidade de Reriutaba/CE, no Cartório da 79ª Zona Eleitoral, aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e vinte. Eu, ______ Francisca Tânia de Mesquita, Servidora Requisitada desta 79ªZE, digitei, e eu, ________
Albert Eli Silva Gonçalves, Chefe de Cartório, conferi o presente edital que vai devidamente subscrito pelo MMº. Juiz da 079ª
Zona Eleitoral de Reriutaba/CE.
ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
Juiz Eleitoral da 79ª ZE, em respondência
EDITAL Nº 3/2020 (PRAZO: 10 DIAS)
(Relação de Inscrições, Transferências, Revisões e Segundas Vias)
O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA, Juiz Eleitoral em respondência da 79ª Zona, por nomeação
legal, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que de acordo com a Legislação Eleitoral vigente,
foram deferidos por este Juízo Eleitoral os pedidos de inscrição, transferência, revisão e segunda via dos eleitores da relação
que está disponível neste Cartório Eleitoral da 079ª Zona, referentes ao período de 01 a 31 de janeiro de 2020.
E, pelo presente EDITAL que será afixado no Átrio do Cartório Eleitoral desta 079ª Zona situado no Fórum da cidade de
Reriutaba-CE, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, intima os interessados para apresentarem, querendo, a oposição
que tiverem, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 17, § 1º c/c o art. 18, § 5º da Resolução TSE nº 21.538/2003 e demais
normas relativas à espécie.
Dado e passado nesta Cidade de Reriutaba-CE, no Cartório da 79ª Zona Eleitoral, aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _______ Francisca Tânia de Mesquita, Servidora Requisitada, digitei, e eu, ________ Albert
Eli Silva Gonçalves, Chefe de Cartório desta 79ª ZE, conferi o presente Edital que vai devidamente subscrito pelo MMº. Juiz da
079ª Zona Eleitoral de Reriutaba/CE.
ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
Juiz da 79ª Zona Eleitoral, em respondência
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