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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
ALTERAÇÃO EXERCÍCIO SERVIDORA
PORTARIA N.º 313/2018 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XXXII do artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no Processo
Administrativo Digital nº 3.433/2018, RESOLVE alterar para o Posto de Atendimento do Shopping Del Paseo, a partir de 12 de
março de 2018, o local de exercício da servidora ÂNDRIA VIRGÍNIA BRITO BARBOSA, requisitada por este Tribunal,
anteriormente em exercício na Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza – CEATE. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE. Fortaleza, 6 de março de 2018.
Desª. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente
DESIGNAÇÃO REPRESENTANTES DE POLO – COMITÊ GESTOR 1º GRAU
PORTARIA N.º 325/2018 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso VII do artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista o disposto na Resolução n.º 194/2014,
do Conselho Nacional de Justiça, CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da Portaria Conjunta n.º 4, de 8 de
maio de 2015, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 88, de 15 de maio de 2015, com a redação que lhe foi dada pelo
artigo 1º da Portaria Conjunta n.º 6, de 24 de agosto de 2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 187, de 5 de outubro
de 2017, CONSIDERANDO a decisão proferida no Processo Administrativo Digital n.º 460/2018, RESOLVE: DESIGNAR os
Representantes de Polo abaixo indicados para, em sistema de rodízio, integrarem o Comitê Gestor do 1º Grau de Jurisdição da
Justiça Eleitoral do Ceará, no Biênio 2018-2020.
SERVIDOR
POLO
PAULO ROBERTO CLEMENTINO QUEIROZ
1
MÁRCIO LOPES CRUZ*
1
ROGÉRIO DE AMORIM COELHO
3
ROBERTO WAGNER LOURENÇO LIMA
5
TAÍS HELENA LEÃO LOUREIRO
6
ROGÉRIO FERREIRA BORGES*
6
* Suplente.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de março de 2018.
Desª. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente
REMOÇÃO POR CONCURSO - TÉCNICOS JUDICIÁRIOS
PORTARIA N.º 318/2018 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XXXII do artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o resultado final do 10.º
Concurso de Remoção, homologado por meio da Portaria n.º 1.343/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 221, de
28/11/2017, CONSIDERANDO, ainda, a decisão proferida no Processo Administrativo Digital n.º 22.588/2016, RESOLVE, Art.
1º REMOVER, para o Cartório da 70ª Zona Eleitoral – Brejo Santo, a servidora GESIANE PEREIRA DOS SANTOS, ocupante
do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, anteriormente lotado no Cartório da 14ª Zona Eleitoral – Lavras da
Mangabeira. Art. 2º DISPENSAR a mencionada servidora, a partir da publicação desta Portaria, da função comissionada de
Assistente I do Cartório da 14ª Zona Eleitoral – Lavras da Mangabeira, nível FC-1. Art. 3º CONCEDER à servidora removida,
com fundamento no artigo 18 da Lei n.º 8.112/1990, dez dias, contados da publicação desta Portaria, para a retomada do
efetivo desempenho das atribuições de seu cargo na nova sede. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Fortaleza,
7 de março de 2018.
Desª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
PORTARIA N.º 319/2018 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XXXII do artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o resultado final do 10.º
Concurso de Remoção, homologado por meio da Portaria n.º 1.343/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 221, de
28/11/2017, CONSIDERANDO, ainda, a decisão proferida no Processo Administrativo Digital n.º 22.588/2016, RESOLVE, Art.
1º REMOVER, para o Cartório da 60ª Zona Eleitoral – Acopiara, o servidor RAFAEL DE OLIVEIRA MELO, ocupante do cargo
de Técnico Judiciário, Área Administrativa, anteriormente lotado no Cartório da 76ª Zona Eleitoral – Mauriti. Art. 2º
DISPENSAR o mencionado servidor, a partir da publicação desta Portaria, da função comissionada de Chefe do Cartório da
76ª Zona Eleitoral – Mauriti, nível FC-6. Art. 3º CONCEDER ao servidor removido, com fundamento no artigo 18 da Lei n.º
8.112/1990, dez dias, contados da publicação desta Portaria, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições de seu
cargo na nova sede. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de março de 2018.
Desª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
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REMOÇÃO POR CONCURSO - ANALISTA JUDICIÁRIO
PORTARIA N.º 320/2018 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XXXII do artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o resultado final do 10.º
Concurso de Remoção, homologado por meio da Portaria n.º 1.343/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 221, de
28/11/2017, CONSIDERANDO, ainda, a decisão proferida no Processo Administrativo Digital n.º 22.588/2016, RESOLVE, Art.
1º REMOVER, para o Cartório da 17ª Zona Eleitoral – Itapipoca, a servidora TICIANE CIRENE REIS LINS, ocupante do cargo
de Analista Judiciário, Área Judiciária, anteriormente lotado no Cartório da 63ª Zona Eleitoral – Boa Viagem. Art. 2º
DISPENSAR a mencionada servidora, a partir da publicação desta Portaria, da função comissionada de Chefe do Cartório da
63ª Zona Eleitoral – Boa Viagem, nível FC-6. Art. 3º CONCEDER à servidora removida, com fundamento no artigo 18 da Lei
n.º 8.112/1990, dez dias, contados da publicação desta Portaria, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições de
seu cargo na nova sede. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de março de 2018.
Desª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
PORTARIA TRE/CE N.º 309/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17,
inciso XXXV, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo ao disposto no PAD nº 2.995/2018,
RESOLVE designar MARIA ELIENE LIMA, servidora requisitada deste Regional, para ocupar a Função Comissionada de
Assistente I - Nível FC-1, do Cartório da 21ª Zona Eleitoral – Ipu.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 6 de março 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA TABELA DE LIMITES DE PESSOAL - TLP
PORTARIA Nº 303/2018 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso VIII do artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no artigo 14 da
Resolução TRE/CE n.º 322/2007, CONSIDERANDO, ainda, a decisão proferida no Processo Administrativo Digital n.º
20.512/2017, RESOLVE: Art. 1º Alterar, na forma do Anexo da presente Portaria, o Anexo Único da Portaria TRE-CE nº
1.722/2015, publicada do DJE nº 238, de 22 de dezembro de 2015, estabelecendo novos limites mínimo e máximo para a
Ouvidoria Regional Eleitoral – OUVIR na Tabela de Limites de Pessoal por Unidade – TLP, a que se refere o artigo 5º da
Resolução TRE/CE n.º 322/2007. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 5 de março de 2018.
Desª. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente
ANEXO
(Portaria n.º 303, de 5 de março de 2018)
TABELA DE LIMITES DE PESSOAL POR UNIDADE – TLP
UNIDADE
Presidência – PRESI
Corregedoria Regional Eleitoral – CRE
Assessorias dos Juízes – ASSJU
Ouvidoria Regional Eleitoral – ORE
Escola Judiciária Eleitoral – EJE
Diretoria-Geral – DIGER
Secretaria de Administração – SAD
Secretaria de Controle Interno – SCI
Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP
Secretaria Judiciária – SJU
Secretaria de Tecnologia da Informação – STI
Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF

QUANTITATIVO DE SERVIDORES
LOTAÇÃO DE REFERÊNCIA
MÍNIMO
14
13
28
26
2
2
3
2
12
11
17
16
82
74
20
18
83
75
48
44
82
74
25
23

MÁXIMO
16
31
3
5
14
19
91
22
92
53
91
28

PORTARIA TRE/CE N.º 323/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17,
inciso XXXV, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo ao disposto no PAD nº 3.889/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar RAFAEL DE OLIVEIRA MELO da Função Comissionada de Chefe de Cartório - Nível FC-6 do Cartório da
76ª Zona Eleitoral – Mauriti.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2018, Número 047

Fortaleza, segunda-feira, 12 de março de 2018

Página 4

Art. 2º Dispensar LUÍS ROBERTO CEPPE DE ALMEIDA da Função Comissionada de Assistente I – Nível FC-1 do Cartório da
76ª Zona Eleitoral – Mauriti.
Art. 3º Designar LUÍS ROBERTO CEPPE DE ALMEIDA, Analista Judiciário deste Regional, para ocupar a Função
Comissionada de Chefe de Cartório - Nível FC-6 do Cartório da 76ª Zona Eleitoral – Mauriti.
Art. 4º designar MIGUEL PEREIRA MENDES NETO, servidor requisitado deste Regional, para ocupar a Função Comissionada
de Assistente I - Nível FC-1, do Cartório da 76ª Zona Eleitoral – Mauriti.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de março de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
CALENDÁRIO DE SESSÕES DO PLENO - JULHO / 2018
Para ciência dos interessados, torno público que o T.R.E. do Ceará realizará, no mês de JULHO DE 2018, sessões ordinárias
nos seguintes dias e horários:
2ª feira

3ª feira

Dia 2
17h

Dia 3
17h

Dia 9
17h

Dia 10
17h

Dia 23
17h

Dia 24
17h

Dia 30
17h

Dia 31
17h

4ª feira

5ª feira

6ª feira

FORTALEZA, 5 DE MARÇO DE 2018.
HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
AVISO DE ALTERAÇÃO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a alteração da data marcada para abertura do Pregão
Eletrônico 13/2018, a qual passará a ser no dia 22/03/2018, às 9h. Maria da Conceição Pinheiro Nogueira. Pregoeira.
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Decisões Monocráticas
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RE 13163
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO N° 3.511/2018
RECORRENTE: COLIGAÇÃO "POR UM PARAMBU CADA VEZ MELHOR"
ADVOGADOS: Marcus Vinícius Fausto Lopes - OAB: 34.279/CE, Vicente Martins Prata Braga - OAB: 19.309/CE, Alisson
Raniere Silva Freire - OAB: 31258/CE, Leon Simoes de Mello - OAB: 29.493/CE, Luís Eduardo de Salles Temóteo - OAB:
32312/CE
REF.: RECURSO ELEITORAL Nº 131-63.2016.6.06.0090
ORIGEM: PARAMBU-CE
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RELATOR: Juiz Alcides Saldanha Lima
RECORRENTE: COLIGAÇÃO "POR UM PARAMBU CADA VEZ MELHOR" - SD, PMDB, PMB, PSDB, PRB, PP, PMN, PSD,
PSL, PEN, PPS
ADVOGADOS: Marcus Vinícius Fausto Lopes - OAB: 34.279/CE, Vicente Martins Prata Braga - OAB: 19.309/CE, Alisson
Raniere Silva Freire - OAB: 31258/CE, Leon Simoes de Mello - OAB: 29.493/CE, Luís Eduardo de Salles Temóteo - OAB:
32312/CE
RECORRIDO: MARCIO CLAUDI CARDOSO SANTOS, Candidato ao Cargo de Prefeito
RECORRIDO: EMANUEL MARINHO ANGELIM RODRIGUES, Vereador Eleito
RECORRIDO: EDVALDO FEITOSA MOREIRA, Vereador Suplente
ADVOGADOS: Jéferson Cavalcante de Lucena - OAB: 18.340/CE, Leonardo Araújo de Souza - OAB: CE015280/CE, Paulo
Felipe Sabóia Dino - OAB: 24.665/CE, Valdenor Neves Feitosa - OAB: 23262/CE
RECORRIDO: MARCOS PEREIRA TORQUATO, Candidato ao Cargo de Vice-Prefeito
ADVOGADO: Daniel Bezerra Torquato - OAB: 31.405/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto pela Coligação "Por um Parambu cada vez melhor" em face do
acórdão de fls. 221/232, o qual ratificou os termos da sentença de fls. 139/156, exarada pelo Juízo Eleitoral da 90ª Zona,
julgando improcedentes os pedidos formulados na presente ação de investigação judicial eleitoral.
A recorrente fundamenta sua irresignação no artigo 121, §4º, inciso I, da Constituição Federal de 1988 e artigo 276, inciso I,
alínea "a", do Código Eleitoral.
Em suas razões recursais (fls. 234/246), a promovente alega, em resumo, que a decisão exarada por esta Corte violou o
disposto no artigo 19 da Lei Complementar n.° 64/1990. Por fim, pugna pela aplicação das sanções previstas no artigo 22,
inciso XIV, da Lei Complementar n.° 64/1990 em desfavor dos recorridos, por entender que restou caracterizada na espécie
situação de abuso de poder econômico durante as Eleições Municipais 2016.
É o relatório, no essencial.
Passo à análise da admissibilidade.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se à verificação 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.
Contudo, verifico que o objetivo precípuo da recorrente é promover um novo julgamento de mérito da demanda pelo Tribunal
ad quem, com o claro propósito de revisão do acervo probatório constante do caderno processual (fl. 241). Como cediço, é
vedado reexaminar, na via do recurso especial, a matéria fático-probatória dos autos, nos termos das Súmulas n.º 7 do colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 279 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Ressalte-se, neste ponto, o teor da
Súmula n.º 24 do Tribunal Superior Eleitoral, a qual prevê o descabimento do recurso especial eleitoral para simples reexame
do conjunto fático-probatório constante dos autos.
Para Cassio Scarpinella Bueno, o recurso especial, assim como o extraordinário, tem "como finalidade primeira a aplicação do
direito positivo na espécie em julgamento, e não, propriamente, a busca da melhor solução para o caso concreto. É esta a
razão pela qual neles não há como produzir provas ou buscar o reexame daquelas já produzidas. A aplicação do direito
positivo, mormente para fins de uniformização de sua interpretação, pressupõe que os fatos da causa estejam consolidados".
ISSO POSTO, não atendidos os requisitos necessários à sua interposição, nego seguimento ao recurso especial.
Caso seja interposto recurso em face da presente decisão, intimem-se os recorridos para que ofereçam contrarrazões ao
Recurso Especial e ao Agravo, nos termos da Súmula TSE n.° 71 e dos artigos 279 do Código Eleitoral e 1.042 do Código de
Processo Civil. Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 5 de março de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO N° 4.150/2018
RECORRENTE: FRANCISCO ALEXANDRE BARROS NETO
RECORRENTE: LAURA DO CARMO LUSTOSA RIBEIRO
ADVOGADOS: Vicente Aquino - OAB: 9665/CE, Tibério de Melo Cavalcante - OAB: 15.877/CE
RECORRIDA: MIRINEIDE PINHEIRO MOURA
ADVOGADO: Luiz Alves de Freitas Júnior - OAB: 22287/CE
REF. RECURSO ELEITORAL Nº 196-57.2016.6.06.0058
ORIGEM: UMARI-CE 58ª Zona Eleitoral (IPAUMIRIM)
RELATOR: Juiz Alcides Saldanha Lima
RECORRENTE: FRANCISCO ALEXANDRE BARROS NETO, Prefeito
RECORRENTE: LAURA DO CARMO LUSTOSA RIBEIRO, Vice-Prefeito
ADVOGADOS: Vicente Aquino - OAB: 9665/CE, Tibério de Melo Cavalcante - OAB: 15.877/CE
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RECORRIDA: MIRINEIDE PINHEIRO MOURA, Candidata ao cargo de Prefeito
ADVOGADO: Luiz Alves de Freitas Júnior - OAB: 22287/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
"DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto por Francisco Alexandre Barros Neto e Laura do Carmo Lustosa
Ribeiro em face do acórdão de fls. 171/180, 182/201 e 203/204, o qual confirmou os termos da sentença de fls. 98/103,
condenando os recorrentes às sanções de multa e cassação de seus mandatos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Umari ante a prática de captação ilícita de sufrágio durante as Eleições Municipais de 2016.
Em cumprimento ao disposto no artigo 224, §3º, do Código Eleitoral e considerando o entendimento esposado pelo colendo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao julgar o Recurso Especial Eleitoral n.° 139-25.2016.6.21.0154, este Regional decidiu, nos
autos da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n.° 1-38.2017.6.06.0058, que novas eleições deveriam ser realizadas na
referida edilidade.
Os recorrentes fundamentam sua irresignação no artigo 121, §4º, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988 e artigo 276,
inciso I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral.
Em suas razões recursais (fls. 208/228), os promovidos alegam, em resumo, que a decisão exarada por esta Corte violou o
disposto no artigo 23 da Lei Complementar n.° 64/1990, artigo 41-A da Lei n.° 9.504/1997 e artigo 371 do Código de Processo
Civil. Argumentam também que a interpretação aplicada ao caso dos autos diverge daquela adotada pelo colendo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ao julgar o Processo n.° 238-30.2012.6.21.0026 (cópia às fls. 229/241-v).
É o relatório, no essencial.
Passo à análise da admissibilidade.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se à verificação 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.
Contudo, verifico que o objetivo precípuo dos recorrentes é promover um novo julgamento de mérito da demanda pelo Tribunal
ad quem, com o claro propósito de revisão do acervo probatório constante do caderno processual. Como cediço, é vedado
reexaminar, na via do recurso especial, a matéria fático-probatória dos autos, nos termos das Súmulas n.º 7 do colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 279 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Ressalte-se, neste ponto, o teor da
Súmula n.º 24 do Tribunal Superior Eleitoral, a qual prevê o descabimento do recurso especial eleitoral para simples reexame
do conjunto fático-probatório constante dos autos.
Para Cassio Scarpinella Bueno, o recurso especial, assim como o extraordinário, tem "como finalidade primeira a aplicação do
direito positivo na espécie em julgamento, e não, propriamente, a busca da melhor solução para o caso concreto. É esta a
razão pela qual neles não há como produzir provas ou buscar o reexame daquelas já produzidas. A aplicação do direito
positivo, mormente para fins de uniformização de sua interpretação, pressupõe que os fatos da causa estejam consolidados".
Por fim, importa reconhecer que os recorrentes não demonstraram in casu a possibilidade de dissídio pretoriano, porquanto
não efetivaram 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).
Em verdade, ao analisar a peça recursal, verifico que os promovidos se limitam a afirmar genericamente, ao tentar caracterizar
o dissenso pretoriano, que "ao contrário do que restou decidido no acórdão paradigma, que julgou improcedente o feito por
considerar que não se mostra juridicamente possível considerar que um único testemunho colhido em dissenso com as demais
provas dos autos tenha valor probante suficiente para caracterizar a captação ilícita de sufrágio, o acórdão recorrido optou por
manter a condenação dos recorrentes, mesmo diante de uma prova frágil, contraditória e inconclusiva" (fl. 227).
Conforme orientação expressa na Súmula 291 do 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 estará demonstrada mediante a
realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido".
Pontifica Daniel Amorim Assumpção Neves que a comparação entre os arestos deve ser feita de forma analítica, não bastando
a mera menção ao acórdão paradigma, sendo exigida do recorrente uma comparação entre trechos similares das duas
decisões. Destaca ser comum o emprego de tabelas pelo recorrente, de modo que os trechos fiquem na peça recursal lado a
lado, o que facilita a demonstração da comparação analítica.
ISSO POSTO, nego seguimento ao recurso especial.
Caso seja interposto recurso em face da presente decisão, intime-se a recorrida para que ofereça contrarrazões ao Recurso
Especial e ao Agravo, nos termos da Súmula TSE n.° 71 e dos artigos 279 do Código Eleitoral e 1.042 do Código de Processo
Civil. Nessa hipótese, antes da remessa dos cadernos processuais ao Tribunal Superior Eleitoral, determino a extração de
cópia dos fólios para formação de autos suplementares, a fim de viabilizar o imediato cumprimento do aresto exarado por este
Regional no Processo n.° 1-38.2017.6.06.0058.
Publique-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 7 de março de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente"
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DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO N° 4.151/2018
RECORRENTES: SIGILOSO
ADVOGADOS: Vicente Aquino - OAB: 9665/CE, Tibério Cavalcante - OAB: CE015877/CE
RECORRIDO: SIGILOSO
ADVOGADOS: Luiz Alves de Freitas Júnior - OAB: 22.287/CE Fagundes Lourenço de Melo - OAB: 32.545/CE
REF.: AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO Nº 1-38.2017.6.06.0058
ORIGEM: UMARI-CE
RELATOR: Juiz Alcides Saldanha Lima
PROMOVENTE(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): Luiz Alves de Freitas Júnior - OAB: 22.287/CE Fagundes Lourenço de Melo - OAB: 32.545/CE
PROMOVIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): Vicente Aquino - OAB: 9665/CE
PROMOVIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): Vicente Aquino - OAB: 9665/CE
PROMOVIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): Tibério Cavalcante - OAB: CE015877/CE
PROMOVIDO(S): SIGILOSO
ADVOGADO(S): Tibério Cavalcante - OAB: CE015877/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
"DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto por Francisco Alexandre Barros Neto e Laura do Carmo Lustosa
Ribeiro em face do acórdão de fls. 189/200, 202/224 e 226/227, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na exordial da presente demanda, determinando a cassação dos mandatos dos recorrentes, candidatos eleitos para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Umari nas Eleições Municipais de 2016.
Em cumprimento ao disposto no artigo 224, §3º, do Código Eleitoral e considerando o entendimento esposado pelo colendo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao julgar o Recurso Especial Eleitoral n.° 139-25.2016.6.21.0154, este Regional decidiu ainda
que novas eleições deveriam ser realizadas na referida edilidade.
Os recorrentes fundamentam sua irresignação no artigo 121, §4º, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988 e artigo 276,
inciso I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral.
Em suas razões recursais (fls. 232/252), os promovidos alegam, em resumo, que a decisão exarada por esta Corte violou o
disposto no artigo 23 da Lei Complementar n.° 64/1990, artigo 41-A da Lei n.° 9.504/1997 e artigo 371 do Código de Processo
Civil. Argumentam também que a interpretação aplicada ao caso dos autos diverge daquela adotada pelo colendo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ao julgar o Processo n.° 238-30.2012.6.21.0026 (cópia às fls. 253/265-v).
É o relatório, no essencial.
Passo à análise da admissibilidade.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se à verificação 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.
Contudo, verifico que o objetivo precípuo dos recorrentes é promover um novo julgamento de mérito da demanda pelo Tribunal
ad quem, com o claro propósito de revisão do acervo probatório constante do caderno processual. Como cediço, é vedado
reexaminar, na via do recurso especial, a matéria fático-probatória dos autos, nos termos das Súmulas n.º 7 do colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 279 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Ressalte-se, neste ponto, o teor da
Súmula n.º 24 do Tribunal Superior Eleitoral, a qual prevê o descabimento do recurso especial eleitoral para simples reexame
do conjunto fático-probatório constante dos autos.
Para Cassio Scarpinella Bueno, o recurso especial, assim como o extraordinário, tem "como finalidade primeira a aplicação do
direito positivo na espécie em julgamento, e não, propriamente, a busca da melhor solução para o caso concreto. É esta a
razão pela qual neles não há como produzir provas ou buscar o reexame daquelas já produzidas. A aplicação do direito
positivo, mormente para fins de uniformização de sua interpretação, pressupõe que os fatos da causa estejam consolidados".
Por fim, importa reconhecer que os recorrentes não demonstraram in casu a possibilidade de dissídio pretoriano, porquanto
não efetivaram 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).
Em verdade, ao analisar a peça recursal, verifico que os promovidos se limitam a afirmar genericamente que "ao contrário do
que restou decidido no acórdão paradigma, que julgou improcedente o feito por considerar que não se mostra juridicamente
possível considerar que um único testemunho colhido em dissenso com as demais provas dos autos tenha valor probante
suficiente para caracterizar a captação ilícita de sufrágio, o acórdão recorrido optou por manter a condenação dos recorrentes,
mesmo diante de uma prova frágil, contraditória e inconclusiva" (fl. 252).
Conforme orientação expressa na Súmula 291 do 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
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eleitoral interposto com base no artigo 276, inciso I, alínea "b", do Código Eleitoral "somente estará demonstrada mediante a
realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido".
Pontifica Daniel Amorim Assumpção Neves que a comparação entre os arestos deve ser feita de forma analítica, não bastando
a mera menção ao acórdão paradigma, sendo exigida do recorrente uma comparação entre trechos similares das duas
decisões. Destaca ser comum o emprego de tabelas pelo recorrente, de modo que os trechos fiquem na peça recursal lado a
lado, o que facilita a demonstração da comparação analítica.
ISSO POSTO, nego seguimento ao recurso especial.
Caso seja interposto recurso em face da presente decisão, intime-se a recorrida para que ofereça contrarrazões ao Recurso
Especial e ao Agravo, nos termos da Súmula TSE n.° 71 e dos artigos 279 do Código Eleitoral e 1.042 do Código de Processo
Civil. Nessa hipótese, antes da remessa dos cadernos processuais ao Tribunal Superior Eleitoral, determino a extração de
cópia dos fólios para formação de autos suplementares, a fim de viabilizar o imediato cumprimento do aresto exarado por este
Regional.
Publique-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 7 de março de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente"
Editais
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO: Nº 52-85.2016.6.06.0122, CLASSE 31
NATUREZA: RECURSO CRIMINAL
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO: LUIZ SOARES LIMA NETO
RECORRIDO: FRANCISCO CLAUDIO FREITAS DOS SANTOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Relator, Tiago Asfor Rocha Lima, por nomeação legal, etc., FAZ SABER aos que o presente
edital de intimação virem ou dele conhecimento tiverem, que foi determinada a intimação do recorrido, Sr. LUIZ SOARES LIMA
NETO, por edital, em conformidade com o art. art. 256, II, c/c o art. 257, do Novo Código de Processo Civil, por não ter sido
localizado pela Oficiala de Justiça ad hoc da 122ª Zona Eleitoral – Maracanaú, e considerá-lo em local ignorado, ficando o
mesmo, através do presente Edital, INTIMADO para manifestar-se em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, às fls. 70/74 do processo em epígrafe. PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) dias. Em 5 de março de 2018. Eu, Maria
Glauberlene Gama Joca, Técnico Judiciário, o digitei, e eu, Felipe de Almeida Morais, Coordenador de Processamento, o
conferi. De acordo, Orleanes Cavalcanti, Secretária Judiciária.
JUIZ TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RELATOR

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
REVISÃO DE ELEITORADO Nº 43-33.2018.6.06.0000
ORIGEM: AURORA-CE
RELATOR(A): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
INTERESSADO(S): JUÍZO ELEITORAL DA 69ª ZONA-AURORA
EMENTA: Revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos. 69ª Zona Eleitoral do Ceará, Município de Aurora.
Observância dos requisitos normativos atinentes à espécie. Regularidade do processo revisional. Cancelamento de inscrições
eleitorais. Revisão do eleitorado homologada. Artigo 76, II, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
I - Ante a inexistência de vícios comprometedores à validade e à eficácia da revisão, ratifica-se a decisão a quo. Inteligência do
artigo 73 da Resolução TSE nº 21.538/2003.
II - Observados os preceitos normativos atinentes à espécie, impõe-se a homologação dos trabalhos revisionais (Artigo 76, II,
da Resolução TSE nº 21.538/2003).
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em homologar a Revisão do
Eleitorado no Município de Aurora - 69ª Zona Eleitoral, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2018
REVISÃO DE ELEITORADO Nº 44-18.2018.6.06.0000
ORIGEM: ICÓ-CE
RELATOR(A): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
INTERESSADO(S): JUÍZO ELEITORAL DA 15ª ZONA-ICÓ
EMENTA: Revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos. 15ª Zona Eleitoral do Ceará, Município de Icó. Observância
dos requisitos normativos atinentes à espécie. Regularidade do processo revisional. Cancelamento de inscrições eleitorais.
Revisão do eleitorado homologada. Artigo 76, II, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
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I - Ante a inexistência de vícios comprometedores à validade e à eficácia da revisão, ratifica-se a decisão a quo. Inteligência do
artigo 73 da Resolução TSE nº 21.538/2003.
II - Observados os preceitos normativos atinentes à espécie, impõe-se a homologação dos trabalhos revisionais (Artigo 76, II,
da Resolução TSE nº 21.538/2003).
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em homologar a Revisão do
Eleitorado no Município de Icó - 15ª Zona Eleitoral, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2018
REVISÃO DE ELEITORADO Nº 45-03.2018.6.06.0000
ORIGEM: JAGUARIBE-CE
RELATOR(A): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
INTERESSADO(S): JUÍZO ELEITORAL DA 10ª ZONA-JAGUARIBE
EMENTA: Revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos. 10ª Zona Eleitoral do Ceará, Município de Jaguaribe.
Observância dos requisitos normativos atinentes à espécie. Regularidade do processo revisional. Cancelamento de inscrições
eleitorais. Revisão do eleitorado homologada. Artigo 76, II, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
I - Ante a inexistência de vícios comprometedores à validade e à eficácia da revisão, ratifica-se a decisão a quo. Inteligência do
artigo 73 da Resolução TSE nº 21.538/2003.
II - Observados os preceitos normativos atinentes à espécie, impõe-se a homologação dos trabalhos revisionais (Artigo 76, II,
da Resolução TSE nº 21.538/2003).
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em homologar a Revisão do
Eleitorado no Município de Jaguaribe - 10ª Zona Eleitoral, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 192-68.2014.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR(A): ALCIDES SALDANHA LIMA
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
ADVOGADO(S): FELISBERTO ALEXANDRE ROCHA - OAB: 28.451/CE
EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADADE. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. QUANTIA RECEBIDA DE FONTE
VEDADA. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. IMPOSIÇÃO AOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS
SUPERVENIENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO A QUE SE REFERE A CONTA DESAPROVADA. NÃO PARTICIPAÇÃO
DA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO. IRRESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
1. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada pelos atuais dirigentes partidários por meio da qual pretendem
obstaculizar o prosseguimento contra si de execução de titulo executivo judicial que desaprovou as contas relativas ao
exercício financeiro de 2013 e condenou o Partido Social Cristão - PSC, Regional, a devolver quantia recebida de fonte vedada
no valor de R$ 21.627,69 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) (Acórdão de fl. 85/90,
transitado em julgado em 30/11/2015, cf. certidão de fl. 93).
2. Ressalte-se que, para o exercício financeiro de que se trata (2013), não cabia a intimação dos dirigentes partidários para
integrarem o processo de prestação de contas, pois vigorava a Resolução TSE nº 21.841/2004, omissa nesse tocante. Tal
exigência foi estabelecida pelo art. 31 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, a partir de 1º de janeiro de 2016. Assim somente o
PSC, parte nessa execução, como o foi na fase de conhecimento, é responsável pela devolução do recurso recebido de fonte
vedada e legitimado para os atos de excussão, não seus dirigentes.
3. No caso, ademais, consoante informação prestada nos autos (fl. 110) pela Seção de Gerenciamento de Dados Partidários SEDAP, induvidosamente os excipientes (atuais presidente e tesoureiro do PSC, Estadual) não eram dirigentes partidários do
partido no exercício de 2013, pois seus mandatos iniciaram-se tão somente em 24/03/2016, pelo que não possuem
responsabilidade e legitimidade passiva para terem contra si prosseguida a execução.
4. Exceção acolhida. Responsabilização pelo crédito exequendo afastada.
5. Prosseguimento da execução quanto ao PSC.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em acolher a exceção de préexecutividade, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 208-48.2016.6.06.0098
ORIGEM: ITAREMA-CE (98ª ZONA ELEITORAL - ITAREMA)
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): MAGNO CÉSAR GOMES VASCONCELOS, ELIZEU CHARLES MONTEIRO
ADVOGADO(S): FRANCISCO WESLEY DE VASCONCELOS SILVEIRA - OAB: 28.843/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATOS. PREFEITO E VEREADOR.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. CESSÃO DE BEM PÚBLICO.
CÂMARA MUNICIPAL. EVENTO POLÍTICO PARTIDÁRIO. ANO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. CONFIGURAÇÃO. ART.
73, I, LEI Nº 9.504/97. INFRINGÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. IMPROVIMENTO DO
APELO.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser verificadas no momento da propositura, de acordo com as
alegações do autor em sua petição inicial. (Precedentes, TSE). In casu, é patente a legitimidade passiva do agente público e
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do pretenso candidato porquanto estes possuem relação direta com o ato objeto da representação. Preliminar de ilegitimidade
passiva afastada.
2. A caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97 pressupõe a cessão ou o uso, em benefício de
candidato, partido político ou coligação, de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária.
3. É de se reconhecer, ainda, que o I do art. 73 da Lei das Eleições não estabelece como elemento necessário para a
tipificação da conduta vedada que o ato ocorra dentro dos três meses que antecedem o pleito, devendo-se observar o aspecto
teleológico da norma que objetiva resguardar a igualdade de oportunidades na disputa eleitoral, inclusive, entre notórios précandidatos. Precedentes do TSE.
4. Com efeito, na espécie, ante o acervo probatório constante dos autos, restou comprovada a cessão da Câmara Municipal,
bem público, em ano eleitoral, por parte do presidente daquela edilidade, ora recorrente, mediante a realização de evento
político partidário, visando a promoção da futura candidatura a prefeito do outro recorrente, a consubstanciar, portanto, a
infringência ao artigo 73, I, da Lei das Eleições.
5. Demonstração a clara ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 73, I, da Lei Eleitoral. Manutenção da sentença a quo.
6. Recurso improvido.
DECISÃO: Votação preliminar (Ilegitimidade passiva): Rejeitado(a), Unanimidade.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 340-57.2016.6.06.0114
ORIGEM: FORTALEZA-CE (114ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): MORONI BING TORGAN
ADVOGADO(S): DORGIVAL LUCAS DUTRA - OAB: 5846/CE
RECORRENTE(S): ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADOS(S): THIAGO ARAÚJO MONTEZUMA - OAB: 23667/CE
ADVOGADO(S): JOÃO PUPO - OAB: 12.707/CE, ERLON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - OAB: CE011750/CE, LÚCIO
FREITAS - OAB: CE018419/CE
ADVOGADA(S): SARAH FEITOSA CAVALCANTE DE ANDRADE - OAB: 13 493/CE
ADVOGADO(S): DIEGO POTE - OAB: 28.278/CE
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO PROPORCIONAL "UM NOVO CAMINHO"(PR/SD)
ADVOGADOS(S): THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - OAB: 23.550/CE
ADVOGADO(S): JOSÉ WAGNER MATIAS DE MELO - OAB: 17.785/CE, QUÉRCIA DE ANDRADE SILVA - OAB: 25499-B/CE,
FABIO BONAVIDES DE CASTRO - OAB: 17629/CE
RECORRIDO(S): MORONI BING TORGAN
ADVOGADO(S): DORGIVAL LUCAS DUTRA - OAB: 5846/CE
RECORRIDO(S): ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADOS(S): THIAGO ARAÚJO MONTEZUMA - OAB: 23667/CE
ADVOGADO(S): JOÃO PUPO - OAB: 12.707/CE, ERLON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - OAB: CE011750/CE, LÚCIO
FREITAS - OAB: CE018419/CE
ADVOGADA(S): SARAH FEITOSA CAVALCANTE DE ANDRADE - OAB: 13 493/CE
ADVOGADO(S): DIEGO POTE - OAB: 28.278/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO PROPORCIONAL "UM NOVO CAMINHO" (PR/SD)
ADVOGADOS(S): THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - OAB: 23.550/CE
ADVOGADO(S): JOSÉ WAGNER MATIAS DE MELO - OAB: 17.785/CE, QUÉRCIA DE ANDRADE SILVA - OAB: 25499-B/CE,
FABIO BONAVIDES DE CASTRO - OAB: 17629/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE-PREFEITO. ART. 73, VI, "b", DA LEI Nº 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE ATOS, OBRAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS. VEICULAÇÃO NOS TRÊS MESES
ANTECEDENTES AO PLEITO. CONDUTA VEDADA. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO
CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos três meses que antecedem o pleito, é vedada a realização de publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. (Art. 73, VI, "b", da
Lei das Eleições).
2. O tipo legal proibitivo possui caráter objetivo e limita-se a vedar a realização de propaganda institucional nos três meses que
antecedem o pleito, não sendo exigida para a sua configuração qualquer referência à candidatura ou pedido expresso de
votos. Precedentes.
3. O acervo probatório constante nos autos comprova a efetiva veiculação de propaganda institucional em letreiros eletrônicos
posicionados em ruas e avenidas desta Cidade, em período proibido pela legislação, restando incontroversa a prática de
conduta vedada.
4. No caso em exame, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se razoável
a multa imposta em primeira instância no patamar mínimo legal.
5. Conforme vem posicionando-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "o abuso do poder político caracteriza-se
quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a
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igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (AgR-REspe nº 83302/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19.8.2014). O que não restou comprovado neste processo.
6. Embora a propaganda institucional questionada tenha sido exposta em locais de grande circulação, ruas e avenidas, não é
plenamente possível indicar com confiabilidade o alcance das veiculações em relação ao número total de eleitores de
Fortaleza, de modo que não se justifica a majoração da multa aplicada, muito menos a cassação dos diplomas e a declaração
de inelegibilidade.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Manutenção da multa aplicada no patamar mínimo legal.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento aos recursos eleitorais, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 445-58.2016.6.06.0009
ORIGEM: RUSSAS-CE (9ª ZONA ELEITORAL - RUSSAS)
RELATOR(A): TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO, GERARDO MAGELA MAIA ESTACIO, TEREZINHA DE LIMA
BANDEIRA MENDES
ADVOGADOS(S): VICENTE AQUINO - OAB: 9665/CE
ADVOGADO(S): TIBÉRIO CAVALCANTE - OAB: OAB/CE 15.877/CE, DANIEL TEOFILO DE SOUZA - OAB: CE16252/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. OBTENÇÃO DE TÍTULO ESCOLA NOTA 10 POR ESCOLA
MUNICIPAL. REALIZAÇÃO DE DESFILE EM COMEMORAÇÃO. VISEIRAS UTILIZADAS POR ALUNOS. NÚMERO
IDÊNTICO AO NÚMERO DE CAMPANHA. VIÉS ELEITOREIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A petição inicial noticia que no evento comemorativo organizado pela Escola Municipal São Gerardo de Flores por ocasião
do Dia da Independência do Brasil, as crianças que desfilaram utilizavam bonés com as cores do partido e número de
campanha dos investigados candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito.
2 - Através da documentação acostada, é possível inferir a correlação entre a cor verde escura dos bonés, utilizados pelas
crianças em desfile cívico do dia 07/09/2016 no Município de Russas, e o nível alcançado pela Escola Municipal São Gerardo
de Flores, como "Desejável", consoante Escala de Proficiência do SPAECE.
3 - No caso, as imagens e documentos constantes nos autos, bem como os depoimentos colhidos em juízo, não revelam a
prática de ato abusivo, nem que o evento promovido se deu com finalidade eleitoreira. Não há nenhuma prova conclusiva
acerca disso, pelo contrário, resta evidente que o desfile foi uma comemoração da qualidade de ensino e alfabetização da
Escola Municipal São Gerardo.
3 - "(...) A aplicação das pretendidas sanções previstas no art. 22 da Lei de Inelegibilidades impõe a existência ex ante de
prova inconteste e contundente da ocorrência do abuso, não podendo, bem por isso, estar ancorada em conjecturas e
presunções, sob pena de, no limite, malferir o direito político jusfundamental da capacidade eleitoral passiva. (...)" (TSE, AI
54618, Rel. Min. Luiz Fux, DJ - 31/08/2016, Pág. 113-114)
4 - Sentença mantida. Recurso 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: 08/03/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 555-11.2016.6.06.0089
ORIGEM: MIRAÍMA-CE (89ª ZONA ELEITORAL - AMONTADA)
RELATOR(A): CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RECORRENTE(S): CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS(S): LUIZ FERNANDO CARVALHO MONTEIRO - OAB: 25071/CE
ADVOGADO(S): VALFREDO LEÃO CANDEIRA JÚNIOR - OAB: 24896/CE
RECORRIDO(S): HERIKA BRAGA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADA(S): LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO MACEDO - OAB: 20256/CE
RECORRIDO(S): ANTÔNIO EDNARDO BRAGA LIMA FILHO, MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO
ADVOGADA(S): BIANCA RAFAELE LIMA CAMINHA - OAB: 21867/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. AIJE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO E/OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS
EM CAMPANHA ELEITORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DAS CONDUTAS ILÍCITAS IMPUTADAS AOS INVESTIGADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de Nulidade da Sentença. 1.1 Em suas razões recursais, aduz o recorrente suposta nulidade da sentença, em
virtude de haver diligências pendentes no processo; razão pela qual, por ocasião do recurso, pugnou pelo retorno dos autos ao
juízo de origem para a continuação da instrução processual e, ato contínuo, que fosse prolatada nova sentença nos autos. 1.2
Segundo o recorrente, estas pendências podem ser assim enumeradas: (i) não teria sido determinada a quebra do sigilo
bancário do Sr. Francisco Valdinar Oliveira Silva (falecido), requestado na inicial; e (ii) deveria ter sido procedida a oitiva da
testemunha Sinara Castro de Sousa via carta precatória, haja vista que a mesma reside no Estado do Rio de Janeiro. 1.3
Quanto ao primeiro ponto, é bem verdade que na exordial os investigados pugnaram pela quebra do sigilo bancário do Sr.
Valdinar Oliveira Silva, bem como dos investigados. No entanto, em audiência realizada, os investigantes expressamente
pugnaram pela quebra do sigilo bancário somente em face dos investigados, e não, do Sr. Valdinar Oliveira Silva, o que restou
deferido pelo juízo a quo, consoante se depreende da leitura do termo de audiência. Assim, entendo que não assiste razão ao
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recorrente em querer abranger a quebra do sigilo bancário ao Sr. Valdinar Oliveira Silva (falecido) se quando da audiência
pugnou pela medida apenas em face dos investigados ou, ainda, quedou-se silente quando do deferimento da medida somente
em face destes. 1.4 No que diz respeito ao segundo ponto, referente à intimação da testemunha Sinara Castro de Sousa, alega
o recorrente que deveria ter sido procedida a oitiva da testemunha via carta precatória, tendo em vista que a mesma reside em
outro estado da federação. Contudo, tal alegação não merece prosperar. A oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, em
se tratando de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, deve ser feita em uma só assentada, devendo as testemunhas
comparecerem independentemente de intimação, na forma do disposto no art. 22, inciso V, da LC nº 64/90. Logo, o fato de não
ter sido realizada a oitiva da testemunha arrolada pelo recorrente não gera qualquer nulidade no processo, posto que este
deveria ter providenciado o comparecimento desta para audiência. Ademais, como não houve a alegação da necessidade da
oitiva da testemunha por carta precatória ao longo da instrução processual, entendo que restou preclusa a oportunidade de
fazê-la em sede recursal. 1.5 Ademais, da análise dos fólios, depreende-se que em audiência o juízo a quo determinou a
quebra do sigilo bancário dos investigados. Na ocasião, fixou o prazo de 10 (dez) dias para que os investigados
providenciassem a entrega dos extratos bancários relativos ao período eleitoral, tendo determinando que logo em seguida
começaria a correr o prazo de 2 (dois) dias para a apresentação de alegações finais pelas partes. Contudo, ainda que o juízo a
quo tivesse estendido a instrução processual, devido à presença posterior dos relatórios de BACENJUD dos investigados, tal
fato não influenciaria na análise de mérito desta AIJE, haja vista que não ficou comprovado prejuízo às partes envolvidas no
processo, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief. Precedentes 1.6 Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Os fatos relatados na presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) podem ser assim sintetizados: que o Sr.
Francisco Valdinar Oliveira Silva teria entregue ao então candidato a prefeito, Antônio Ednardo, dois veículos para serem
utilizados na campanha eleitoral deste, além de haver doado a quantia de R$ 8.000 (oito mil reais) em mãos do candidato, e o
valor equivalente a metade da quantia resultante de uma venda de apartamento localizado no Rio de Janeiro, através da
transferência entre a conta de Francisco Valdinar e as contas da candidata a vereadora, Hérika Braga, e do candidato a
prefeito, Ednardo.
3. Da análise do acervo probatório constante nos autos, entendo que não restou comprovado o ilícito apontado em face dos
investigados.
4. Quanto à alegação de que os investigados teriam recebido doações ilícitas de veículos e recursos financeiros do Sr.
Francisco Valdinar Oliveira Silva, tal alegação não merece prosperar. Dos prints anexados pelos investigados – cujo conteúdo
contempla uma suposta conversa entre os investigantes e a Sra. Sinara Castro de Sousa – depreende-se que não há a
comprovação da autenticidade dos diálogos travados via "whatsapp" (nos quais não consta sequer o número do telefone),
tornando a prova bastante frágil. Por outro lado, as declarações prestadas pela Sra. Cinara, acostadas no CD de fl. 33, não
foram confirmadas em audiência, posto que esta não compareceu em juízo para prestar depoimento, tornando igualmente
frágeis as aludidas provas.
5. Quanto à alegação de que os investigados teriam recebido recursos financeiros do Sr. Francisco Valdinar Oliveira Silva
(cerca de R$ 8.000,00), advinda da venda de um apartamento no Rio de Janeiro, analisando os fólios, perfilho do entendimento
da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta Egrégia Corte no sentido de que "não foi apresentada nenhuma documentação
referente a essa venda, nem há nos autos elemento, com autenticidade reconhecida, que comprove tal entrega ou mesmo o
uso desse valor na campanha eleitoral". Ademais, quanto ao vídeo no qual o Sr. Francisco Valdinar aparece segurando um
maço de dinheiro, tal prova também é insuficiente para comprovar o ilícito praticado pelos investigados, pois em nenhum
momento do vídeo o Sr. Francisco afirma qual é a origem ou a destinação do dinheiro que está em sua posse.
6. Destaco, por oportuno, que em razão da gravidade dos efeitos da AIJE (multa, inelegibilidade por oito anos, além da
cassação do registo ou diploma do candidato diretamente beneficiado), o Tribunal Superior Eleitoral entende que para a
caracterização do abuso de poder se faz necessária a existência de provas robustas e, não, mera conjectura ou presunção.
Precedentes TSE.
7. Assim, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, mormente do Tribunal Superior Eleitoral, é necessário acervo
probatório robusto para ensejar as sanções da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o que, in casu, não se verifica.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO: Votação preliminar (Nulidade da sentença): Rejeitado(a), Unanimidade.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2018
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 TRE/CE N.º 330/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 3.969/2018,
RESOLVE designar a servidora LETÍCIA PASSOS PRIANTE, para substituir, em caráter excepcional, Marcela Nicácio
Quezado, na condição de Chefe da Seção de Acompanhamento e Orientação às Gestões Administrativa e de Recursos
Humanos - SAGES, no período de 6 a 9.2.2018, em razão de compensação de carga horária da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 8 de março de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
003ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO N.º 23-04.2016.6.6.06.0003 (protocolo TRE/CE n.º 48.515/2016)
REFERENTE À EXECUÇÃO FISCAL N.º 6-65.2016.6.06.0003 (PROT. TRE/CE N.º 3.083/2016) – CDA N.º 30 6 15 009472-69
EMBARGANTE: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS: ANDRÉ GARCIA XEREZ SILVA, OAB/CE n.º 25545; e CARINE FIGUEIREDO
ARAÚJO, OAB/CE n.º 26812 (procuração às fls. 32/33 dos autos)
EMBARGADO: UNIÃO (PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO CEARÁ)
Fica INTIMADO O EMBARGANTE, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS acima relacionados, acerca da Sentença exarada
às fls. 270-277 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo:
“SENTENÇA
Vistos etc.
CIRO FERREIRA GOMES, por intermédio de patrono judicial, interpõe os presentes Embargos à Execução objetivando
desconstituir título executivo (multa) asseverando sucintamente: 1 – ilegitimidade ativa decorrente de vício insanável de
representação da União, eis que caberia a PFN, executar unicamente créditos de natureza tributária; 2 – inexistência de título
judicial, eis que o feito no qual foi fixada a multa, foi extinto sem resolução de mérito pela perda do objeto considerando que
com o término das eleições o direito de resposta perdia o objeto, assim sem fundamento a multa aplicada e inscrita; 3 –
cerceamento de defesa na elaboração da CDA, eis que não se sabe, por exemplo, a forma de calcular os juros e demais
encargos cobrados, restando ausente também indispensável demonstrativo de débito.
Ao fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo aos embargos ajuizados, instruindo a inicial com a farta documentação de
fl.32/249.
Às fl. 254/258, a União apresenta impugnação aos Embargos.
Simples relato.
Decido:
Preliminarmente, refuto a alegativa de ilegimitidade ativa da Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), sob o argumento de que
a representação da Execução deveria se dar através da Advocacia Geral da União (AGU).
Com efeito, a consulta (TSE 116-75/MG) citada pelo Embargante – fl.08 - trata de hipótese de recursos de fontes vedadas ou
de origem não identificadas, aduzindo que o recebimento direto ou indireto de tais recursos, implica ao fundo partidário
recolhimento do montante irregular ao Tesouro e, não havendo tal recolhimento, execução da competência da Advocacia Geral
da União [1].
Assim, o caso tratado na Consulta, difere frontalmente da presente hipótese, em que se busca valor decorrente de multa
eleitoral.
Em casos de Execução de multas eleitorais não há qualquer decisão do TSE apontando legitimidade que não seja da
Procuradoria da Fazenda Nacional, no que vem sendo seguido por nossas outras Cortes, senão vejamos:
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MULTA ELEITORAL. FAZENDA PÚBLICA.
LEGITIMIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I - A Procuradoria da Fazenda Nacional é parte legítima para ajuizar ação de
execução fiscal e cobrar crédito decorrente de multas eleitorais, dívida ativa não tributária da União. Precedentes. II - A
agravante deve atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não se limitando a reproduzir no agravo as
razões do recurso. Precedentes. III - Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos. IV - Agravo
regimental a que se nega provimento. (TSE - AAG: 7464 SP, Relator: ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 04/08/2009, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data 01/09/2009, Página 46)
EXECUÇÃO DE MULTA ELEITORAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA
DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. É juridicamente impossível a execução de multa eleitoral aplicada por descumprimento de
termo de ajuste de conduta (TAC), uma vez que é imprescindível prévio processo em que sejam assegurados a ampla defesa
e o contraditório. Inaplicabilidade dos procedimentos previstos na Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) em matéria eleitoral.
Art. 105-A da Lei nº 9.504/97, incluído pela Lei 12.034/2009 (Reforma eleitoral). 2. É a Procuradoria da Fazenda Nacional a
detentora de legitimidade para executar as multas aplicadas pelos juízes e tribunais eleitorais. 3. Falta interesse de agir,
porquanto a execução deve vir precedida de representação eleitoral que lhe imponha uma multa eleitoral. 2. Recurso provido
para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito. (TRE-GO - RE: 5579 GO, Relator: SÉRGIO MENDONÇA
DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/06/2010, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 106, Tomo 1, Data
18/06/2010, Página 4)
RECURSO ELEITORAL. MULTA ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SANÇÃO APLICADA COM ESTRIBO NA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. PROVIMENTO. 1. A imposição e
cobrança de qualquer multa decorrente do descumprimento às normas de direito eleitoral material será feita em ação executiva
na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da União. 2. A Procuradoria da Fazenda Nacional é parte legítima para
ajuizar ação de execução fiscal e cobrar crédito decorrente de multas eleitorais, dívida ativa não-tributária da União. 3. Recurso
a que se dá provimento. (TRE-AP - RE: 8451 AP, Relator: ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUÁRIA KORESSAWA, Data de
Julgamento: 07/04/2014, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP, Tomo 65, Data 11/04/2014, Página
7)
Assim, rejeito a preliminar arguida, eis que desprovida de qualquer substrato fático-legal.
Ato contínuo, passo a deliberar sobre a hipotética inexigibilidade da multa, sob o fundamento de que com a decretação da
perda do objeto da Representação, pelo Juiz de 1º Grau, não subsistiria a multa fixada.
Com efeito, entendo que a Fazenda tem razão em sua argumentação de que teria havido trânsito em julgado.
Veja-se que o documento de fl.222, assim dispõe:
“No que se refere ao Recurso proposto pelo Representado Ciro Ferreira Gomes, entendo que o mesmo carece de interesse
recursal tendo em vista que após a realização das eleições não há que se falar em direito de resposta com o cunho eleitoral.
Ademais, pela mesma razão e nos termos do art.267, VI do COC, operou-se a perda do objeto do presente feito.
A aplicação da multa determinada pela sentença deverá ser verificada após o trânsito em julgado”. (g.n)
Percebe-se que a decisão foi peremptória em apontar perda do objeto unicamente quanto ao direito de resposta e textual ao
dizer que a multa deveria ser verificada após o trânsito da decisão.
No meu sentir, naquela oportunidade, caberia ao Recorrente, diante da citação expressa de que a multa não perdera o objeto,
ter feito uso de embargos de declaração ou, diante da negativa de seguimento de seu Recurso Inominado ter interposto, por
exemplo, Agravo, se cabível, ou Mandado de Segurança para ter sua irresignação recursal examinada.
Inobstante, o que fez o interessado? Permaneceu inerte diante de tal decisão.
Aliás, em hipóteses similares, assim vem se manifestando nossa atual e remansosa jurisprudência, verbis:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DIREITO
DE RESPOSTA. COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. ART. 241 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO
AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ART. 36, § 3.º, DA LEI N.º 9.504/97. REJEIÇÃO. PERDA DO
OBJETO. ART. 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM JUDICIAL INTEGRALMENTE CUMPRIDA. APLICAÇÃO DE
MULTA INSUBSISTENTE. PROVIMENTO. Toda propaganda eleitoral é realizada sob responsabilidade dos partidos e por eles
paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados por seus candidatos e adeptos, nos termos do art. 241 do
Código Eleitoral. Sendo, pois, a coligação a união de partidos políticos, conforme os interesses no processo eleitoral, a quem
se impõe os mesmos direitos e deveres de seus componentes, não há que se falar em ilegitimidade da coligação em
representação por propaganda eleitoral. Conforme o art. 36, § 3.º, da Lei n.º 9.504/97, devem figurar, no polo passivo da
representação por propaganda irregular, todos os que contribuíram para sua veiculação, inclusive os veículos de comunicação
social envolvidos. Encerrado o período eleitoral com a realização do pleito, o feito acerca de exercício de direito de
resposta perde o seu objeto, subsistindo apenas a discussão de eventual aplicação de multa dele decorrente (art. 462
do CPC).Assim, verificado o regular cumprimento da decisão judicial com a divulgação do texto relativo ao direito de resposta,
observando-se as regras pertinentes, afasta-se a pretendida aplicação de multa, desconsiderando inclusive os consequentes
desdobramentos sobre eventual descumprimento da ordem judicial. (TRE-MS - RE: 23315 MS, Relator: ELTON LUÍS NASSER
DE MELLO, Data de Julgamento: 09/09/2013, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 898, Data
18/09/2013, Página 05/06)
E M E N T A - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DE OBJETO DECORRENTE DA
ELEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PUBLICIDADE DE CUNHO DIFAMATÓRIO. COIBIDA A VEICULAÇÃO
JUDICIALMENTE. LIMINAR DESCUMPRIDA. REITERADA MENÇÃO AO CONTEÚDO VEDADO. APLICAÇÃO DE MULTA
POR DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a ocorrência das eleições em 7.10.2012 e que o horário eleitoral gratuito no município se encerrou em
4.10.2012, forçoso reconhecer a perda parcial do objeto recursal. Inferindo-se de mídia constante do feito que os
recorrentes descumpriram liminar concedida ao se referirem à evolução patrimonial do recorrido, tratando-se de
comentário considerado de cunho difamatório e calunioso, e por isso, judicialmente coibido, tem-se por escorreita a
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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aplicação de multa decorrente da afronta à ordem judicial. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte desprovido.
(TRE-MS - RE: 36712 MS, Relator: ARY RAGHIANT NETO, Data de Julgamento: 10/12/2012, Data de Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eleitoral, Tomo 727, Data 19/12/2012, Página 20/21)
RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. PUBLICAÇÃO DE OPINIÃO OFENSIVA AO CANDIDATO. PERFIL
PESSOAL DO FACEBOOK. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/97. IMPOSSBILIDADE.
ANONIMATO DA PUBLICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE RESPOSTA. PASSADAS AS ELEIÇÕES. PERDA DE
OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação eleitoral protege a livre manifestação do pensamento nas redes sociais,
vedando apenas o anonimato, sancionado na forma prevista no § 2º do artigo 57-D. 2. Identificado o autor das publicações de
cunho ofensivo ao candidato, deve-se determinar a retirada da propaganda e conceder o direito de resposta, na linha
determinada no caput do artigo 57-D da Lei das Eleições. 3. Ultrapassadas as eleições e não havendo previsão de multa à
espécie, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto. 4. Recurso desprovido. (TRE-GO - RE: 6998 GOIÂNIA GO, Relator: LUCIANO MTANIOS HANNA, Data de Julgamento: 26/04/2017, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
84, Data 15/05/2017, Página 15/19)
RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. 1. Após a realização do pleito fica prejudicado o direito, ainda que o pedido
tenha sido deferido pelo Juiz, em razão da perda de objeto. 2. A multa aplicada, em razão do direito de resposta, nos termos do
§ 8º, do art. 58, da Lei nº 9.504/97, subsiste. 3. Decisão unânime. (TRE-CE - RO: 11731 CE, Relator: FRANCISCO DAS
CHAGAS FERNANDES, Data de Julgamento: 24/10/2000, Data de Publicação: SES - Publicado em Sessão, Data 24/10/2000)
Com efeito, a perda do objeto do recurso, quanto ao direito de resposta, não leva automaticamente ao esvaziamento da multa
aplicada, sob pena de referida interpretação acobertar situações execráveis.
Imagine-se que, as vésperas da eleição, determinado candidato passe a cometer maciços ataques injuriosos, caluniosos,
difamantes contra seu adversário que representa na Justiça Eleitoral postulando direito de resposta.
Pela proximidade com a eleição, quando deferido o direito de resposta, ainda que liminarmente, o pleito já ocorreu.
Indaga-se: o direito de resposta perde o objeto ou torna-se inexequível, entretanto incabível multa?
Entendo que não.
Se genericamente a “perda do objeto do direito de resposta” não leva necessariamente à perda de objeto de multa, com mais
razão, no presente caso, em que o Embargante teve ciência expressa de que a multa seria verificada após o trânsito em
julgado e nada apresentou no momento adequado.
Registre-se ainda que o embargante, requereu o parcelamento da multa (fls.234), o que foi indeferido pela Prrsidencia do
Egregio TRE-CE (fls.236/238)
Assim, o título executivo (multa eleitoral) é perfeitamente válido devendo, no momento, dissertarmos sobre hipotético
cerceamento de defesa, eis que não teria havido indicação das taxas, termos, dos índices de juros e correção, bem como a
alegativa de inexistência de cogente demonstrativo de cálculo.
De logo, rejeito a suposta necessidade de demonstrativo do débito.
No caso, temos Execução de Multa fundamentada nas disposições da Lei de Execução Fiscal (LEF).
Dessa forma, mesmo que para as execuções em geral seja/fosse necessária a juntada de memorial de cálculos, nas
execuções submetidas ao regramento da Lei n.° 6.830/80, como a que entelada, tal exigência não se aplica, pois há norma
específica, que define o conteúdo necessário do título.
As normas do Código de Processo Civil são, de fato, subsidiárias, mas a elas só se recorre nas lacunas das regras especiais,
no caso, inocorrentes.
Nesse sentido, é o entendimento majoritário de nossos Tribunais:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
EXECUÇÃO DE PENALIDADE FISCAL. REGULARIDADE DA CDA ANTE A INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO
DO CÁLCULO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 282.” (STJ 781487 SC 2005/0152775-5, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/09/2008, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2008)
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE
DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.543CCPC535IICPC1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não
podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex specialis, somente
se aplica subsidiariamente. Código de Processo Civil2. Os referidos requisitos encontram-se enumerados no art. 6º, da Lei
6.830/80, in verbis: "Art. 6º A petição inicial indicará apenas: I -o juiz a quem é dirigida; II -o pedido; e III -o requerimento para a
citação. § 1º A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse
transcrita. § 2º A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por
processo eletrônico."3. Conseqüentemente, é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal,
uma vez que a Lei n.º 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não
elenca o demonstrativo de débito entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC. (STJ - Precedentes: AgRg no REsp
1049622/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009; REsp
1065622/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009; REsp 781.487/SC,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 11/09/2008; REsp 762748 / SC,
PRIMEIRA TURMA, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 12.04.2007; REsp n.º 384.324/RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Min JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 29/03/2006; REsp n.º 693.649/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de
21/11/2005) 4. A própria Certidão da Dívida Ativa, que embasa a execução, já discrimina a composição do débito, porquanto
todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título executivo - que goza de presunção de liquidez e certeza -,
consoante dessume-se das normas emanadas dos §§ 5º e 6º, do art. 2º, da Lei nº 6830/80, litteris: "Art. 2º § 5º - O Termo da
Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I -o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou
residência de um e de outros; II -o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e
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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demais encargos previstos em lei ou contrato; III -a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV -a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo momento legal e o termo
inicial para o cálculo; V -a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI -o número do processo administrativo
ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6º - A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos
elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente." 5. In casu, conquanto o voto da Relatora
tenha consagrado a tese perfilhada por esta Corte Superior, o voto vencedor, ora recorrido, exigiu a juntada aos autos de
planilha discriminativa de cálculos, razão pela qual merece ser reformado. (…) Recurso especial provido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ - 1138202 ES 2009/0084713-9, Relator: Ministro LUIZ
FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010)
A juntada de memória de cálculo, que seria, segundo o Embargante, pressuposto indispensável ao feito expropriatório, não se
aplica, considerando que a execução é fundamentada na Lei n.° 6.830/80 e nesta, precisamente no art. 6°, é ausente tal
pressuposto.
Ato contínuo, cabe deliberar sobre a nulidade do Termo de Inscrição em Dívida e, por conseguinte, da própria CDA em razão
da apontada ausência de requisitos formais, considerando a impossibilidade de identificar a forma dos juros de mora e demais
encargos, aduzindo que houve unicamente informação do valor do débito.
Com efeito, entendo frágil tal argumentação.
É que, vislumbrando a documentação que instruiu a Execução (6-65.2016.6.06.0003) em apenso, precisamente a CDA que
repousa às fl. 03, temos todos os parâmetros para delimitar a evolução do débito exequendo.
No caso, observamos, por exemplo, termos iniciais de atualização monetária e de juros de mora.
Ali também estão descritos os diplomas legais que embasam a correção monetária, os juros de mora, além do encargo de 20%
(vinte por cento).
Não se vislumbra, portanto, quaisquer eivas cometidas pelo Fisco, que agiu nos estritos limites da legalidade, princípio que
deve nortear as ações da Administração Pública, sob pena de irreparável prejuízo à ordem jurídica.
Nesse sentido, veja-se o que leciona José Cretella Júnior, in verbis:
“Aceito expressamente pelo nosso direito positivo que, sob várias formas o exprime na proposição consagrada ‘ninguém pode
ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei’, o princípio da legalidade paira sobranceiro
sobre os sistemas jurídicos do estado de direito de nossa época, informando-os como base e diretriz fundamental.”(In
‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 4 - Rio de Janeiro, Ed. Forense Universitária, 1991, pág. 2.143).
Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa dos fundamentos legais sobre os quais repousam a
obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, encargos da dívida, além da inscrição do número do
respectivo processo administrativo, não cabe a sua invalidação.
Conforme demonstrado à saciedade, a CDA que instrui o processo executivo apresenta-se revestida de seus pressupostos
essenciais: a liquidez, tendo em vista que traz no seu bojo o quantum específico da dívida exequenda, com todos os
acessórios que a compõe, a forma de cálculo de cada um deles, inclusive os percentuais de multa e a devida fundamentação
legal, listados no rodapé da CDA; a exigibilidade, porque vencido o débito, sem o adimplemento da obrigação por parte do
devedor, e a certeza, uma vez decorrida a perfeição formal daquelas em face da lei instituidora.
As exigências dos parágrafos 5º e 6º, do Art. 2º, da Lei n. 6.830/80 foram, ao seu turno, devidamente atendidas, tendo sido
prestadas todas as informações imprescindíveis à cobrança do título executivo que faz parte integrante da petição inicial.
A conclusão é única: a Certidão de Dívida Ativa é plenamente válida, líquida, certa e exigível, não havendo como prosperar as
alegações do Embargante em sentido contrário.
Do exposto e considerando o mais que dos autos consta, a lei, a doutrina e a jurisprudência atinentes à matéria, julgo
improcedentes os presentes Embargos à Execução e, por conseguinte, determinando o regular prosseguimento da execução,
nos exatos termos propostos.
Condeno a parte embargante, ao pagamento de honorários sucumbencias, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor do debito devidamente corrigido.
Extrair cópia da presente sentença e juntá-la no processo de execução, prosseguindo-se naqueles autos.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 9 de março de 2018.
Maria de Fátima Bezerra Facundo
Juíza da 3ª Zona Eleitoral/CE
[1] Resolução 23.464/2015:
Art. 61. Transcorrido o prazo previsto no inciso I, alínea b, do art. 60, sem que tenham sido recolhidos os valores devidos, a
Secretaria Judiciária do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve encaminhar cópia digital dos autos a Advocacia-Geral da União,
para que promova as medidas cabíveis visando a execução do título judicial, mediante a apresentação de petição de
cumprimento de sentença, nos termos do Código de Processo Civil.
§ 1º A Advocacia-Geral da União pode adotar medidas extrajudiciais para a cobrança do crédito previamente a instauração da
fase de cumprimento de sentença, bern como propor a celebração de acordo corn o devedor, nos termos da legislação em
vigor.
§ 2º Esgotadas as tentativas de cobrança extrajudicial do crédito, a Advocacia-Geral da União deve solicitar a Secretaria de
Administração do Tribunal ou ao Cartório Eleitoral que proceda a inscrição do devedor e/ou devedores solidários no Cadin e
apresentar petição de cumprimento de sentença ao juízo eleitoral, instruída corn memória de cálculo atualizada.”
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006ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
AUTOS Nº:
PROTOCOLO Nº:
NATUREZA:
REQUERENTE:
ADVOGADO:

846-66.2016.6.06.0006
154.335/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DEMOCRATAS – EM QUIXADÁ
FRANCISCO CLÁUDIO CAVALCANTE DA SILVA, OAB/CE 22.624

Sentença
Trata-se de Prestação de Contas Relativa à Arrecadação e Aplicação de Recursos Financeiros na Campanha Eleitoral
de 2016 - DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – DEM – QUIXADÁ, já devidamente qualificado nestes autos.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório de análise das contas às fls. 16/16-V.
Instado, o representante do Ministério Público Eleitoral, às fls. 18, posicionou-se no sentido da desaprovação das contas, em
consonância com o relatório de análise.
É o relatório. Decido.
À Justiça Eleitoral compete a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos candidatos, partidos
políticos com o objetivo de verificar a origem dos recursos recebidos e a destinação de gastos realizados na campanha
eleitoral.
Deve, assim, a Justiça Eleitoral ser firme ao analisar os procedimentos de prestação de contas, contudo não se pode impor
reprimenda baseada apenas em conjecturas ou meros indícios.
No caso, como mencionado no parecer conclusivo do cartório eleitoral, houve inconsistência, não esclarecida, descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às
seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7º, da Resolução TSE n° 23.463/2015) data 30.09.2016 CPF: 283.982.973-87 e 30.09.2016
CPF: 034.037.333-43, bem como houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.463/2015, prestação de contas entregue em 04.11.2016, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da resolução
TSE nº 23.463/2015. A utilização dos recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas, configura
infração às normas que exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador e/ou que
os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da Resolução nº 23.463/2015. CPF 034.037.333-43 e
283.982.973-87. Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, impedindo a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral, motivo pelo qual as contas devem ser
desaprovadas.
Isso posto e corroborando com o parecer ministerial, julgo, por sentença, para que produza todos seus efeitos legais,
DESAPROVADA a Prestação de Contas Relativa à Arrecadação e Aplicação de Recursos Financeiros na Campanha
Eleitoral de 2016 - DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – DEM - QUIXADÁ, nos termos do art. 68, III, da Res.
TSE nº 23.463/2015.
Expedientes necessários.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
QUIXADÁ/CE, 28 de fevereiro de 2018.
ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO
Juíza Eleitoral Titular da 6ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO Nº. 724-53.2016.6.06.0006
PROTOCOLO Nº. 127.504/2016
CANDIDATO: FRANCISCO LUCIANO DA SILVA JÚNIOR – QUIXADÁ/CE
ADVOGADO: FRANCISCO CLÁUDIO CAVALCANTE DA SILVA, OAB/CE 22.624
Sentença
Trata-se de Prestação de Contas de Campanha das Eleições 2016, do(a) candidato(a) ao cargo de Vereador
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA JÚNIOR, já devidamente qualificado nestes autos.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório de análise das contas às fls. 31.
Instado, o representante do Ministério Público Eleitoral, às fls. 32, posicionou-se no sentido da desaprovação das contas, em
consonância com o relatório de análise.
É o relatório. Decido.
À Justiça Eleitoral compete a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos candidatos, partidos
políticos com o objetivo de verificar a origem dos recursos recebidos e a destinação de gastos realizados na campanha
eleitoral.
Deve, assim, a Justiça Eleitoral ser firme ao analisar os procedimentos de prestação de contas, contudo não se pode impor
reprimenda baseada apenas em conjecturas ou meros indícios.
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No caso, como mencionado no parecer conclusivo do cartório eleitoral, houve inconsistência, não esclarecida, nas
informações, onde os extratos bancários, não foram apresentados integralmente em sua forma definitiva, o candidato
apresentou manifestação de fls. 22/26, com alegativa que teve problemas na emissão dos extratos de sua conta. A simples
justificativa apresentada pelo candidato não é suficiente para suprir, impedindo a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral,
motivo pelo qual as contas devem ser desaprovadas.
Isso posto e corroborando com o parecer ministerial, julgo, por sentença, para que produza todos seus efeitos legais,
DESAPROVADA a prestação de contas de FRANCISCO LUCIANO DA SILVA JÚNIOR, candidato(a) ao cargo de Vereador,
no município de QUIXADÁ/CE, nos termos do art. 68, III, da Res. TSE nº 23.463/2015.
Expedientes necessários.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
QUIXADÁ/CE, 29 de novembro de 2017.
ANA CÉLIA PINHO CARNEIRO
Juíza Eleitoral da 6ª Zona – Respondendo

030ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA N.º 18/2018
AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
MUNICÍPIO: ACARAÚ-CE
PROCESSO Nº: 91-33.2017.6.06.0030
PROTOCOLO: 35.473/2017
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S): FRANCISCO DAIRON MOURÃO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO(S): Luan Diones de Moraes – OAB/CE 36.682
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
I - RELATÓRIO
Versam os autos acerca de Representação de autoria do Ministério Público Eleitoral com pedido de afastamento de sigilo fiscal
em desfavor do eleitor em epígrafe identificado.
Sustenta a inicial que o Representado teria extrapolado o limite de doação para campanha eleitoral do ano de 2016. Tal limite
seria de até 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição, ou seja 2015, conforme
previsto no Art. 23, § 1º, da Lei 9.504/97.
Deferido o pedido de quebra de sigilo; à fl. 18/19, ofício oriundo da Delegacia da Receita Federal em Acaraú, informando os
valores auferidos pelo doador no ano calendário 2015.
Notificado, o Representado apresentou defesa não subscrita por advogado nos termos da petição de fls. 22, alegando que
suas doações foram estimáveis conformidade com o preceito legal, juntando aos autos recibos eleitorais e relações das
receitas estimáveis em dinheiro (fls. 23/52).
Intimado para constituir advogado e regularizar sua defesa (fl. 55), o representado se manifestou às fls. 56/57.
Instada a se manifestar acerca da documentação trazida aos autos pela parte representada, o órgão ministerial, às fls. 59/60,
entendeu necessária a intimação do representado, a título de diligência, para que juntasse nos autos documento que
comprovasse que as doações de serviço estimável, sobre os quais trata o presente feito, constituem produto de seu próprio
serviço ou atividades econômicas.
Devidamente intimado (fls. 62/63v), o representado deixou decorrer em branco o prazo para manifestar-se acerca da
intimação.
Em suas Alegações Finais a nobre Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou, às fls. 65/68, pelo arquivamento do
feito ante à verificação no site do TSE do tipo de doação de que trata o presente feito.
Vieram-me os autos conclusos, ao que relatei, e passo a decidir.
II - QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, XII, assegura a inviolabilidade do sigilo de
dados das pessoas físicas e jurídicas, verbis:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo,
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.
Entretanto, a jurisprudência pacífica de nossos Tribunais é no sentido de que a regra da inviolabilidade não é absoluta,
comportando abrandamento quando o interesse público assim o exigir, desde que determinada por decisão judicial
devidamente fundamentada. Vejamos:
(...) Mandado de segurança. Acórdão regional. Medida cautelar. Concessão. Efeito suspensivo. Recurso. Ação de impugnação
de mandato eletivo. Sustação. Quebra. Sigilo fiscal. Ausência. Fundamentação. 1. O direito aos sigilos bancário e fiscal não
configura direito absoluto, podendo ser ilidido desde que presentes indícios ou provas que justifiquem a medida, sendo
indispensável a fundamentação do ato judicial que a defira. Precedentes. 2. Deferida a quebra de sigilo fiscal sem que a
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decisão fosse fundamentada, a indicar expressamente os motivos ou circunstâncias a autorizá-la, correta a decisão regional
que determinou a sustação dessa providência. [...].
(Ac. no 3.346, de 23.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos. - TSE)
Por ser medida de exceção, a decretação de quebra de sigilo fiscal deve estar acompanhada de motivos suficientes e
indispensáveis para sua adoção, sob pena de revogação.
(...) SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA DECRETADA. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. O direito aos sigilos tanto bancário quanto fiscal não é absoluto, sendo certo que, estando devidamente demonstrada a
necessidade, pode restar quebrado diante da presença de indícios ou provas que o justifiquem, sem que se configure
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus .
2. Estando suficientemente fundamentadas as decisões e presentes indícios de autoria, não se justifica a revogação dos
decretos que autorizaram a quebra dos sigilos fiscal e bancário para fins de investigação criminal.
3. Ordem denegada.”
(HC. n. 95.311, de 23.04.2009, Rel. Ministro Jorge Mussi - STJ.) (Grifei).
Ademais, do exame dos autos, nota-se que o Ministério Público Eleitoral requereu em juízo a quebra de sigilo, com as devidas
exposições de motivos (fl. 2/7).
Sob a apreciação do douto magistrado desta 30ª Zona, o pedido foi devidamente autorizado, conforme se vê no despacho de
fl. 13/15v.
III - FUNDAMENTAÇÃO
Os valores contribuídos em campanha foram estimáveis em dinheiro e, conforme a resolução do TSE que disciplina a
arrecadação de recursos por partidos políticos e candidatos nas eleições 2016, não há ilegalidade na referida doação,
conforme segue:
Art. 21, § 2º - O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Res. TSE nº 23.463/15. Grifei.
Acrescente-se que, no caso concreto, os valores estimáveis referem-se a serviços de contabilidade e a comprovação de que
os serviços prestados, a título de doação, constituem seu próprio serviço, torna-se dispensável à medida em que se realiza
consulta no sítio do Conselho Regional de Contabilidade e se pode atestar que o representado exerce a atividade econômica
de técnico em contabilidade, fato que o isenta das penalidades impostas na lei eleitoral supra.
Além do mais, ressalta-se que a parte representante pediu o arquivamento do feito, por entender não haver justa causa para o
seu prosseguimento.
IV - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação, com fulcro no art. 24 da LC 64/1990.
Decorrido o prazo recursal de 3 dias sem manifestação de qualquer interessado, arquivem-se, observadas as formalidades
legais.
Publique-se no DJE. Registre-se.
Acaraú/CE, 27 de fevereiro de 2018.
TIAGO DIAS DA SILVA
JUIZ ELEITORAL, Respondendo
SENTENÇA N.º 19/2018
AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
MUNICÍPIO: CRUZ-CE
PROCESSO Nº: 102-62.2017.6.06.0030
PROTOCOLO: 35.919/2017
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S): ANTÔNIO ANASTÁCIO FERREIRA
ADVOGADO(S): Thimóteo de Sousa Farias – OAB/CE 37.748
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
I - RELATÓRIO
Versam os autos acerca de Representação de autoria do Ministério Público Eleitoral com pedido de afastamento de sigilo fiscal
em desfavor do eleitor em epígrafe identificado.
Sustenta a inicial que o Representado teria extrapolado o limite de doação para campanha eleitoral do ano de 2016. Tal limite
seria de até 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição, ou seja 2015, conforme
previsto no Art.23, § 1º, da Lei 9.504/97.
Deferido o pedido de quebra de sigilo; à fl. 17/18, ofício oriundo da Delegacia da Receita Federal em Acaraú, informando os
valores auferidos pelo doador no ano calendário 2015.
Notificado, o Representado apresentou defesa nos termos da petição de fls. 21/25, suplicando que fosse declarada
improcedente a ação, já que não foram apresentados os recibos ou algum outro documento que comprove a veracidade da
doação por parte do Sr. Antônio.
Instada a se manifestar acerca da documentação trazida aos autos pela parte representada, pugnou o órgão ministerial, à fl.
29, pela designação de audiência para melhor averiguar os fatos.
Indeferido a oitiva de testemunhas já que a comprovação da matéria discutida nos autos é provada pela via documental, foi
determinado a intimação das partes para apresentarem suas alegações finais (fl. 34).
Devidamente intimado (fls. 36/37), o representado deixou decorrer em branco o prazo para manifestar-se acerca da intimação.
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Em suas Alegações Finais a nobre Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou, às fls. 38/41, pelo arquivamento do
feito ante à verificação no site do TSE do tipo de doação de que trata o presente feito.
Vieram-me os autos conclusos, ao que relatei, e passo a decidir.
II - QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, XII, assegura a inviolabilidade do sigilo de
dados das pessoas físicas e jurídicas, verbis:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo,
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.
Entretanto, a jurisprudência pacífica de nossos Tribunais é no sentido de que a regra da inviolabilidade não é absoluta,
comportando abrandamento quando o interesse público assim o exigir, desde que determinada por decisão judicial
devidamente fundamentada. Vejamos:
(...) Mandado de segurança. Acórdão regional. Medida cautelar. Concessão. Efeito suspensivo. Recurso. Ação de impugnação
de mandato eletivo. Sustação. Quebra. Sigilo fiscal. Ausência. Fundamentação. 1. O direito aos sigilos bancário e fiscal não
configura direito absoluto, podendo ser ilidido desde que presentes indícios ou provas que justifiquem a medida, sendo
indispensável a fundamentação do ato judicial que a defira. Precedentes. 2. Deferida a quebra de sigilo fiscal sem que a
decisão fosse fundamentada, a indicar expressamente os motivos ou circunstâncias a autorizá-la, correta a decisão regional
que determinou a sustação dessa providência. [...].
(Ac. no 3.346, de 23.6.2005, rel. Min. Caputo Bastos. - TSE)
Por ser medida de exceção, a decretação de quebra de sigilo fiscal deve estar acompanhada de motivos suficientes e
indispensáveis para sua adoção, sob pena de revogação.
(...) SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA DECRETADA. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. O direito aos sigilos tanto bancário quanto fiscal não é absoluto, sendo certo que, estando devidamente demonstrada a
necessidade, pode restar quebrado diante da presença de indícios ou provas que o justifiquem, sem que se configure
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus .
2. Estando suficientemente fundamentadas as decisões e presentes indícios de autoria, não se justifica a revogação dos
decretos que autorizaram a quebra dos sigilos fiscal e bancário para fins de investigação criminal.
3. Ordem denegada.”
(HC. n. 95.311, de 23.04.2009, Rel. Ministro Jorge Mussi - STJ.) (Grifei).
Ademais, do exame dos autos, nota-se que o Ministério Público Eleitoral requereu em juízo a quebra de sigilo, com as devidas
exposições de motivos (fl. 2/7).
Sob a apreciação do douto magistrado desta 30ª Zona, o pedido foi devidamente autorizado, conforme se vê no despacho de
fl. 12/14v.
III - FUNDAMENTAÇÃO
Os valores contribuídos em campanha foram estimáveis em dinheiro e, conforme a resolução do TSE que disciplina a
arrecadação de recursos por partidos políticos e candidatos nas eleições 2016, não há ilegalidade na referida doação,
conforme segue:
Art. 21, § 2º - O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Res. TSE nº 23.463/15. Grifei.
Acrescente-se que, no caso concreto, os valores estimáveis referem-se a cessão de veículo de propriedade do representado,
fato que o isenta das penalidades impostas na lei eleitoral supra.
Além do mais, ressalta-se que a parte representante pediu o arquivamento do feito, por entender não haver justa causa para o
seu prosseguimento.
IV - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação, com fulcro no art. 24 da LC 64/1990.
Decorrido o prazo recursal de 3 dias sem manifestação de qualquer interessado, arquivem-se, observadas as formalidades
legais.
Publique-se no DJE. Registre-se.
Acaraú/CE, 27 de fevereiro de 2018.
TIAGO DIAS DA SILVA
JUIZ ELEITORAL, Respondendo

057ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº 48-49.2016.6.06.0057
NATUREZA: REQUERIMENTO
MUNICÍPIO: GUAIÚBA
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REQUERENTE: PARTIDO PODEMOS – PODE e JOSÉ GERARDO RODRIGUES
ADVOGADOS: GEÓRGIA BEZERRA CYSNE DE MEDEIROS – OAB/CE: 14.107 e CARLOS CELSO CASTRO MONTEIRO –
OAB/CE: 10.566
SENTENÇA
Trata-se de solicitação do partido PTN, denominação posteriormente alterada para PODE – Podemos, com a finalidade de
fazer incluir o nome de José Gerardo Rodrigues, inscrição eleitoral, 003338220736, na sua lista de filiados.
Alegou o requerente que José Gerardo Rodrigues é filiado ao partido desde 26/09/2007 e que, após ter seus direitos políticos
restabelecidos, foi detectada a desfiliação aos 06/10/2011, sem qualquer solicitação do mencionado eleitor nesse sentido.
Requer a reintegração de José Gerardo Rodrigues à sua relação de filiados para fins de participação nas eleições de 2016.
Consta na fl. 05 certidão de não quitação eleitoral por irregularidade na prestação de contas, multa eleitoral e suspensão de
direitos políticos e na fl. 06 certidão de não filiação a partido político.
José Gerardo Rodrigues, por meio da petição de fl. 07, alegou o cumprimento da sentença referente ao processo nº. 576.2012.6.06.0082 requerendo sua reintegração ao PTN.
Por meio da certidão de fl. 27 da chefe do cartório, é informado que além do processo nº. 5-76.2012.6.06.0082 existe outra
condenação criminal nos autos de nº. 146.670/2008.
Foi determinada a intimação de José Gerardo Rodrigues para promover a juntada da certidão narrativa referente ao Processo
nº. 146.670/2008 (fl.53), restando a diligência frustrada conforme a certidão de fl.55.
Demora na fl. 56 certidão da chefe do cartório na qual é informada a regular filiação ao partido PSC, a exclusão da lista de
filiados do partido PODE em 13/04/2013, a não quitação eleitoral por irregularidade em prestação de contas, multa eleitoral,
bem como existência do lançamento da ASE - 540 – Inelegibilidade.
Considerando o transcurso de um ano e meio desde o início da demanda que teve como motivação a candidatura de José
Gerardo Rodrigues nas eleições de 2016 pelo PTN, a exclusão da lista de filiados pelo partido PODE, outrora denominado
PTN, em 13/04/2013, a atual situação de inelegibilidade, bem como a certidão de filiação a outro partido, no caso, o PSC, foi
determinada a intimação do partido PODE e dos advogados de José Gerardo Rodrigues para manifestação de interesse do
prosseguimento do feito.
Publicada a intimação no DJE do dia 06/02/2018, decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte, conforme certificado
na fl. 65.
Consta na fl. 64 certidão de que o partido PODE – Podemos, do município de Guaiúba/CE, encontra-se inativo desde
03/03/2017.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
DECIDO.
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, especialmente da filiação de José Gerardo Rodrigues, inscrição eleitoral,
003338220736, a outra agremiação partidária, o PSC, inexiste interesse no prosseguimento da demanda, razão pela qual
extingo o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.
P.R.I.
Pacatuba-CE, 21 de fevereiro de 2018.
Giancarlo Antoniazzi Achutti
JUIZ ELEITORAL - 57ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº: 33-80.2016.6.06.0057
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2015
Interessado: Alisio de Menezes Meira – Presidente do PT de Guaiúba
Advogado: Wilker Macedo LIma - OAB/CE: 22.542
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de recurso eleitoral face à sentença de fl. 63/63v, prolatada em 30 (trinta) de novembro de 2017, que desaprovou as
contas anuais do exercício financeiro de 2015 do Partido dos Trabalhadores – PT de Gaiúba/CE pelos fatos e fundamentos ali
demonstrados.
O prestador de contas, tempestivamente, apresentou o recurso de fls. 68/75 no qual ressalta que o valor em razão do qual as
contas foram desaprovadas "...se trata de saldo de exercícios anteriores..." Requer o recebimento do recurso e a reforma da
decisão com a aprovação da contas anuais do exercício de 2015.
Por seu turno, apresenta o MPE as contrarrazões de fls. 79/80 manifestando-se pelo não provimento do recurso.
DECIDO
O juízo de retratação do art. 267, §§ 6º e 7º do Código Eleitoral refere-se à faculdade que permite ao magistrado, dado um
argumento suscitado no apelo e que se tenha entendido relevante, eventualmente, se retratar de seu ato decisório.
Diante da peça apelatória, da documentação acostada, juntamente com o reexame dos autos constata-se que, de fato, o
partido em questão contava com a quantia de R$ 3.548,93 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e três
centavos) proveniente do exercício de 2014 (saldo de R$ 3.548,93 em 29.12.2014), o que pode ser comprovado com o extrato
de fl. 40, conforme apontado no parecer técnico de fls. 55/55v.
Ao saldo de R$ 3.548,93, proveniente do ano de 2014, houve um acréscimo da quantia de R$ 294,28(duzentos e noventa e
quatro reais e vinte e oito centavos), conforme a declaração de fl. 59 do sistema SACE- Sistema de Arrecadação de
Contribuição Estatutária, na qual estão discriminados os valores repassados pelo Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores ao Diretório Municipal de Guaiúba-CE, durante o ano de 2015, nas datas 05/01/2015; 02/02/2015; 05/03/2015;
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02/04/2015; 08/05/2015; 02/07/2015; 31/07/2015 e 04/11/2015, de acordo com os extratos apresentados nas fls. 40/44; 46 e
50. Foram descontados pela agência bancária, a título de "Tarifa Renovação Cadastro" um total de R$ 60,00 (sessenta reais),
em duas parcelas de R$ 30,00 (trinta reais), nas datas de 25/06/2015 e 28/12/2015, conforme extratos de fls. 45 e 51.
Computados os descontos de R$ 60,00, resta o valor de R$ 3.783,21 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e um
centavos), conforme declarado pelo prestador na fl. 07 e extrato de fl. 51.
Assim sendo, não encontro qualquer irregularidade capaz de sustentar a desaprovação das contas anuais do exercício de
2015 do PT de Guaiúba/CE.
Diante do exposto, e em sede de juízo de retratação, reconsidero a decisão recorrida para reformá-la e APROVO as contas
anuais do exercício de 2015 do PT de Guaiúba/CE, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e dos §
§ 6º e 7º, do art. 267 do Código Eleitoral.
P.R.I.
Pacatuba, 05 de março de 2018.
Giancarlo Antoniazzi Achutti
JUIZ ELEITORAL - 57ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº: 751-77.2016.6.06.0057
Natureza: Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Município: Pacatuba
Interessado: Francisco José de Holanda
Advogado: André Barbosa Santos Morais - OAB/CE: 20.240
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Campanha de Candidato que disputou o cargo de Prefeito nas Eleições Municipais de
2016 em Pacatuba.
FRANCISCO JOSÉ DE HOLANDA, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e na Resolução TSE no
23.463/2015, apresentou a este Juízo a presente prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos nas
eleições municipais de 2016.
O parecer técnico de fls. 113/114 aponta irregularidades em relação ao recebimento de recursos de origem não identificada,
referente a doação realizada por pessoa física cuja renda formal conhecida é incompatível com a doação realizada, no valor de
R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais), e a despesas efetuadas com aluguel de veículos automotores, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), quantia que ultrapassa o limite de 20% (vinte por cento) do total dos gastos da campanha, de R$
9.011,60 (nove mil, onze reais e sessenta centavos), em R$ 1.197,68 (mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e oito
centavos).
Notificado para se manifestar acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico, Francisco José de Holanda apresenta
a petição de fls. 116//118 na qual alega que o doador apontado no parecer técnico "...labora de forma autônoma, sem vínculo
empregatício com qualquer empresa e sem carteira assinada, por esse motivo, é apontado como "desempregado" no cadastro
CAGED e pelos dados extraídos do MACIÇA/CNI/RAIS." "O Sr. Paulo Luiz da Silva labora hoje realizando propaganda de
empresas por meio digital, utilizando redes sociais e a internet..." "Sua renda bruta anual não foi superior à R$ 26.816,55(vinte
e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)".
No que pertine à irregularidade das despesas efetuadas com aluguel de veículos automotores, informa que "essa despesa de
aluguel de veículo foi cumulada com os serviços de apoio à campanha e aluguel de veículo sendo informada de forma
equivocada no instrumento contratual e consequentemente na prestação de contas. Os valores correspondentes a aluguel de
carro seria de R$ 1.800,00 e o de apoio à campanha e demais serviços seria de R$ 1.200,00."
Instado a se pronunciar, o órgão do Ministério Público Eleitoral, através do parecer de fls. 123/125, pondera que, em relação à
doação, o candidato se justifica com a alegativa de que o doador é autônomo, no entanto não juntou aos autos qualquer
comprovação da renda auferida. No tocante ao valor ultrapassado com o aluguel de veículos, considera que a justificativa de
que a quantia foi informada de forma equivocada no instrumento contratual não é plausível, tendo em vista que a prestação de
contas é apresentada pelo próprio candidato. Por fim, manifesta-se o parquet pela desaprovação das contas de campanha e
aplicação da penalidades cabíveis, nos termos do arts. 21, § 3º e 68, inciso III, ambos da Resolução nº. 23.463/2015.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Compulsando aos autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente, em obediência ao art. 45 da Resolução
TSE nº. 23.463/2015.
Do exame da documentação acostada, a analista responsável pelo parecer técnico(fls.113/114) encontrou irregularidades que
comprometem a prestação de contas, quais sejam: o recebimento de recursos de origem não identificada, referente a doação
realizada por pessoa física cuja renda formal conhecida é incompatível com a doação realizada, no valor de R$ 1.480,00 (mil
quatrocentos e oitenta reais) e despesas efetuadas com aluguel de veículos automotores, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), quantia que ultrapassa o limite de 20% (vinte por cento) do total dos gastos da campanha, de R$ 9.011,60 (nove mil,
onze reais e sessenta centavos), em R$ 1.197,68 (mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).
As irregularidades apontadas afrontam os arts. 38, II, e 60, II, ambos da Resolução nº. 23.463/2015.
"Art. 38. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total dos gastos da campanha contratados (Lei nº 9.504/1997,
art. 26, parágrafo único):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de campanha: dez por cento;
II - aluguel de veículos automotores: vinte por cento."
"Art. 60. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada deforma informatizada, com o objetivo de
detectar:
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I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário, além da verificação informatizada da prestação
de contas simplificada, a análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 59 deve ser feita de forma manual, mediante o
exame da respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores."
Apesar da alegação do prestador de contas de que a despesa de aluguel de veículo foi cumulada com os serviços de apoio à
campanha sendo informada de forma equivocada no instrumento contratual, assiste razão ao parecer ministerial quando afirma
não ser plausível a alegativa de informação equivocada no instrumento contratual, haja vista que a prestação de contas é
produzida pelo próprio candidato e instruída com o contrato de fl. 45, que destina-se a utilização de veículos, e as cópias dos
cheques de fls. 50 e 76, no valor de 3.000,00 (três mil reais), pagos em razão do cumprimento do contrato.
No que pertine ao recebimento de recursos de origem não identificada, referente à doação(fl. 38 e fl. 101) realizada por pessoa
física que não possui qualquer comprovação de renda, no valor de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) as simples
alegações de que o doador labora de forma autônoma, sem vínculo empregatício realizando propaganda de empresas por
meio digital, sem qualquer comprovação da renda auferida carreada para os autos são inidôneas para ilidir a irregularidade
apontada.
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença, para que
surta seus efeitos legais, DESAPROVADA a prestação de contas de FRANCISCO JOSÉ DE HOLANDA, candidato a prefeito
nas Eleições Municipais de 2016, na forma do art. 68, inciso III, da Resolução TSE nº. 23.463/2015 e do art. 30, inciso III, da
Lei no 9.504/97.
Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia dos autos ao representante do MPE para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pacatuba, 22 de fevereiro de 2018.
Giancarlo Antoniazzi Achutti
JUIZ ELEITORAL - 57ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº: 746-55.2016.6.06.0057
Natureza: Prestação de Contas de Campanha – Eleições Municipais de 2016
Município: Pacatuba
Interessado: Renato Célio Chaves Rodrigues
Advogado: Bruno de Aguiar Bastos Lopes - OAB/CE: 35.851
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de recurso eleitoral face à sentença de fl. 306/306v, prolatada em 12 (doze) de dezembro de 2017, que desaprovou as
contas de campanha das eleições municipais de 2016 de RENATO CÉLIO CHAVES RODRIGUES, candidato a prefeito pelo
partido PR de Pacatuba/CE, em razão do recebimento de doação de pessoa física em valor acima do limite de 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição em descompasso com o art. 21 da
Resolução TSE nº. 23.463/2015 (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
O prestador de contas, tempestivamente, apresentou o recurso de fls. 310/323 no qual assevera que "… o juízo a quo ao
definir em sua sentença a aprovação ou não das contas do r. candidato, equivocadamente tomou como base tão somente os
impostos declarados referentes aos valores repassados ao doador por pessoas jurídicas com total de R$ 44.005,30 (Quarenta
e quatro mil, cinco reais e trinta centavos), como consta certidão anexa. Entretanto falta a este os valores que este doador
recebeu de seus clientes, vez que este é dentista, que são no valor de R$ 68.768,46 (Sessenta e oito mil, setecentos e
sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), estes valores foram declarados como consta cópia de declaração de recibo
de entrega da declaração de imposto de renda de pessoa física – ano base 2045 anexa, que totaliza o valor de R$ 112.773,76
(Cento e doze mil, setecentos e setenta e três e setenta e seis centavos).
Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão com a aprovação das contas de campanha das eleições 2016 do
candidato Renato Célio Chaves Rodrigues.
Por seu turno, apresenta o MPE as contrarrazões de fls. 326/328 manifestando-se pelo recebimento do recurso como
embargos de declaração para a retratação da sentença com a aprovação das contas de campanha do recorrente.
DECIDO
O juízo de retratação do art. 267, §§ 6º e 7º do Código Eleitoral refere-se à faculdade que permite ao magistrado, dado um
argumento suscitado no apelo e que se tenha entendido relevante, eventualmente, se retratar de seu ato decisório.
Diante da peça apelatória, da documentação acostada, juntamente com o reexame dos autos constata-se que, de fato, o
doador em questão, além dos rendimento auferidos de pessoas jurídicas, na quantia de R$ 44.005,30 (fl. 317), também
recebeu de pessoas físicas a quantia de R$ 68.768,46 (fl. 318), perfazendo um total de R$ 112.773,76 (Cento e doze mil,
setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) (fl. 322), quantia que permitia ao doador, Rodrigo Oliveira Teófilo,
sem ferir a legislação, efetuar a doação de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais).
Assim sendo, não encontro qualquer irregularidade capaz de sustentar a desaprovação das contas de campanha das eleições
de 2016 do candidato.
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Diante do exposto, e em sede de juízo de retratação, reconsidero a decisão recorrida para reformá-la e APROVO as contas de
campanha das eleições municipais de 2016 do candidato a prefeito pelo partido PR de Pacatuba/CE Renato Célio Chaves
Rodrigues, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução TSE nº. 23.463/2015 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso I) e dos §§ 6º e
7º, do art. 267 do Código Eleitoral.
P.R.I.
Pacatuba, 05 de março de 2018.
Giancarlo Antoniazzi Achutti
JUIZ ELEITORAL - 57ª ZONA ELEITORAL

069ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS- ELEIÇÃO 2016- MARCONE TAVARES DE LUNA
Ficam os interessados cientes do inteiro teor do edital abaixo:
Autos n. 108-83.2016.6.06.0069
Protocolo:136.811/2016
Assunto: Prestação de Contas de Partido Político das Eleições de 2016
Interessado: MARCONE TAVARES DE LUNA
Advogado: FRANCISCO DIEGO TAVARES DE LUNA-OAB:33694/CE
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo candidato MARCONE TAVARES DE LUNA, já qualificado
nos autos, com fundamento na lei n°9.504/97 e na Resolução TSE N°23.463/2015.
As contas foram objeto de análise, conforme parecer técnico conclusivo de fls.734, onde foram constatadas irregularidades.
Em vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela DESAPROVAÇÃO das contas.
É o breve relatório. DECIDO.
Inicialmente, destaco que as Prestações de Contas das Eleições Municipal de 2016, nesta 69 Zona Eleitoral, são processadas
pelo rito simplificado, nos termos do §1° do art.57 c/c 58 da Res.23.463/2015.
De acordo com o relatório técnico, após a análise da prestação de contas, foram constatadas as seguintes falhas:
1)Divergências entre informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes na base de
dados da justiça eleitoral (art.48,I, g, TSE N°23.463/2015).
2)Conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame (art..48, II, a da
Res.TSE n°23.463/2015).
3)Dados constantes do extrato e não declarados na prestação de contas(art.48, I, g da Res.TSE n°23.463/2015).
4)Despesas declaradas na prestação e ausente no extrato (art.48, I, g da Res.TSE n°23.463/2015).
A primeira irregularidade citada refere-se a ausência da discriminação dos valores na base de dados da justiça eleitoral, no
entanto, segundo parecer técnico, fls.734, tais valores foram descritos e comprovados na prestação de contas (volume 1 e 4).
Em seguida, apontou-se a ausência de registro na prestação de contas de conta bancária, mas o parecer técnico, após
analisar mais detidamente os autos, entendeu que houve mera omissão da informação, haja vista que nos autos (fls.33/37)
constam os dados da referida conta e o extrato bancário do período, sem movimentação financeira de recursos.
E por último, o SPCE apontou diversas omissões de receitas e gastos eleitorais (fls.717/731), o parecer técnico preliminar
apontou divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos, que denota a ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros
elementos de controle, hábeis a validar/confirmar as informações prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua
fidedignidade.
Mesmo intimado, por meio do DJE, fls.732, o candidato não apresentou manifestação que esclarecesse tal irregularidade,
considerada grave.
É sabido que qualquer arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros deve ser feita por meio de conta bancária
específica e quando não é realizada dessa forma pode caracterizar omissão de movimentação financeira, dever não observado
pelo candidato que gerou inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação.
Dessa forma, com base no art.68, III da Res.n°23.463/2015 do TSE, constataram-se falhas que, em conjunto, comprometeram
a regularidade das contas, impondo-se sua desaprovação.
Do exposto, DESAPROVO as contas apresentadas pelo candidato MARCONE TAVARES DE LUNA, relativas as Eleições
2016, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao representante ministerial.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO e no Cadastro
Nacional de Eleitores-Sistema ELO com o lançamento do ASE.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Aurora/CE, 08 de março de 2018.
João Pimentel Brito
Juiz Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral – Aurora/CE
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