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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE/CE Nº 242/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XLII do
artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo ao disposto no PAD nº 1.924/2019,
RESOLVE conceder licença para o trato de interesses particulares à FRANCISCO TELÉSFORO CELESTINO JUNIOR,
Técnico Judiciário do quadro permanente deste Regional, pelo período de 1º.3.2019 a 1º.3.2022.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 8 de março de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE Nº 226/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXV, do Regimento Interno deste Tribunal e CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo Digital (PAD) n.°
2.527/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Secretário de Gestão de Pessoas – SGP, o Coordenador de Educação e Desenvolvimento – COEDE e o
Chefe da Seção de Lotação e Gestão de Desempenho - SEGED para, sob a presidência do primeiro, comporem COMISSÃO
ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, a que se refere o art. 14 da Resolução TSE nº 22.582/2007.
Art. 2º Revogar a Portaria TRE/CE nº 1.219/2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza, 27 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Portarias 229 233 235 240
PORTARIA N.º 229/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 22.2.2019, o Dr. SAULO GONÇALVES SANTOS, Juiz de Direito da Vara Única da
Infância e Juventude da Comarca de Sobral, para responder pela 65ª Zona Eleitoral, sediada em Cariré, durante licença do Dr.
Gilvan Brito Alves Filho. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 233/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 20.3.2019, o Dr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA HOLANDA JÚNIOR, Juiz da 120ª Zona
Eleitoral, sediada em Caucaia, para responder pela 37ª Zona Eleitoral, sediada nesse município, durante férias do titular, Dr.
Edison Ponte Bandeira de Melo. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 1º de março de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 235/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 5.2.2019, o Dr. FERNANDO ANTÔNIO MEDINA DE LUCENA, Juiz de Direito do 3º Juizado
Auxiliar da 5ª Zona Judiciária, para responder pela 78ª Zona Eleitoral, sediada no município de Horizonte, por motivo de férias
do titular, Dr. Erick Omar Soares Araújo. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 1º de março de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 240/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 7.3.2019, o Dr. CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM, Juiz da 63ª Zona Eleitoral – Boa
Viagem, para responder pela 59ª Zona Eleitoral, sediada em Pedra Branca, durante férias do Dr. Luís Gustavo Montezuma
Herbster. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de março de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
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PORTARIA TRE/CE Nº 228/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso LX, do Regimento Interno deste Tribunal e CONSIDERANDO a solicitação da Corregedoria Regional Eleitoral, expressa
no Processo Administrativo Digital (PAD) n.° 3.323/2019,
RESOLVE designar os servidores CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA BEZERRA, ANDRÉ LUÍS PESSOA RAMALHO VIANNA,
FELIPE GOUVEIA COUTINHO, JOSÉ RIBEIRO FILHO e MÁRIO SÉRGIO ANDRADE CAVALCANTE, em conformidade com o
Provimento nº 2/2019 e a Portaria nº 2/2019 da Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará, para compor equipe de trabalho com
vistas a realizar as inspeções previstas no II Ciclo de Correições e Inspeções, no período de 11 a 15.3.2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza, 28 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
TERMO DE COOPERAÇÃO
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 20/2018. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ – TRE/CE,
o GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, MULHERES E
DIREITOS HUMANOS. Objeto: cessão ao TRE-CE, de estagiários de nível médio, com idade entre 16 e 21 anos, para as
Zonas Eleitorais que realizarão recadastramento biométrico em 2019/2020. Fundamento: no art. 24, XXVI, da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993, com as devidas alterações, c/c art. 12 da Resolução TSE n.º 23.440/2015, a Lei n.º 7.444, de 20 de
dezembro de 1985, em especial os arts.7º, parágrafo único, e 9º, inciso III, e nos arts. 6º e 7º do Provimento CRE-CE n.º
8/2015, bem como no Processo Administrativo Digital n.º 19.429/2018 TRE-CE. Assinam: pelo TRE/CE, Desembargador
Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente, pelo Governo do Estado, Camilo Sobreira de Santana e pela Secretaria, Maria
do Perpétuo Socorro França Pinto. Data: 18/02/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
DECISÃO
PAD n.º 713/2019
DECISÃO
A servidora VIVIAN GONÇALVES BEZERRA, Técnica Judiciária deste Tribunal, manifestou opção por permanecer em
atividade para fins de percepção do abono de permanência previsto no artigo 2º, §5º, da Emenda Constitucional n.º 41/2003(1).
A Seção de Aposentadorias e Pensões (SEAPE – Informação n.º 38/2019 – documento PAD n.° 25.069/2019) e a Seção de
Acompanhamento e Orientação às Gestões Administrativa e de Recursos Humanos (SAGES – Informação n.º 36/2019 –
documento PAD n.º 26.571/2019) opinaram pelo deferimento do pedido, porquanto implementados os requisitos para
aposentadoria voluntária, estabelecidos no artigo 2º da Emenda Constitucional n.° 41/2003(2).
ISSO POSTO, adotando como razões de decidir as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e
pela Secretaria de Controle Interno (SCI), nos termos do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999(3), defiro o pedido, concedendo
à servidora abono de permanência, com efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2019.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para os registros necessários, bem como para cientificar a interessada.
Publique-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
Notas de rodapé:
(1) §5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no
caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, §1º, II, da Constituição Federal.
(2) Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o
direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§3º e 17, da Constituição
Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e
fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:
I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;
II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda,
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea "a" deste inciso.
(3) A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Portarias
PORTARIA CRE-CE N. 04/2019
O Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 26 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal,
Considerando a designação do Excelentíssimo Doutor Rommel Moreira Conrado para a função de Juiz Auxiliar da
Corregedoria, conforme Termo de Posse publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 27, de 7 de fevereiro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Delegar ao Juiz Auxiliar da Corregedoria as seguintes competências:
I – presidir as audiências de instrução das ações de investigação judicial eleitoral, inclusive deslocando-se para qualquer zona
eleitoral;
II – auxiliar o Corregedor na manutenção da ordem dos serviços da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral;
III – auxiliar o Corregedor na fiscalização da regularidade dos atos e processos eleitorais realizados pelos juízes e servidores
dos cartórios eleitorais;
IV – sugerir provimentos ao Corregedor Regional Eleitoral;
V – despachar, pessoalmente, os expedientes de rotina da Corregedoria quando não dependam de decisão do Corregedor;
VI – auxiliar o Corregedor nas inspeções, correições e procedimentos administrativos de natureza correcional ou disciplinar;
VII – deslocar-se para as zonas eleitorais sempre que o Corregedor entender necessário;
VIII – presidir os trabalhos inspecionais ou correcionais quando, eventualmente, o Corregedor não puder se fazer presente;
IX – presidir a instrução das sindicâncias e processos administrativos disciplinares;
X – despachar expedientes administrativos em geral;
XI – desempenhar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Corregedor.
Art. 2º - Ficam revogadas as Portarias CRE/CE nº 01/2015 e 02/2015 e demais disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza, 8 de março de 2019.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 06/2019. Objeto:
fornecimento de Sistemas de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRIDE para o Cartório Eleitoral de Crateús,
conforme especificações do Edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia 12/03/2019. Entrega das Propostas: a partir
de 12/03/2019. Abertura das Propostas: 28/03/2019, às 14h. Local: sítio eletrônico Comprasgovernamentais. Fortaleza,
11/03/2019.
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO DE APOSTILAMENTO
3º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 131/2017 celebrado com a empresa DIAGONAL SERVIÇOS PROFISSIONAIS
LTDA - ME. Objeto: Reajustar os insumos com base no IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado
para 12 meses no mês de outubro de 2018, no percentual de 4,56%. Recalcular os itens não renováveis da planilha de custos
e formação de preços da CONTRATADA, contidos nos Submódulos 4.3, 4.4 e 4.5, por terem sido amortizados no primeiro ano
da contratação em conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI/MPOG n° 02/2008, alterada pela IN SLTI
n° 6, de 23 de dezembro de 2013 e Instrução Normativa n° 3, de 24 de junho de 2014. a vigência deste apostilamento retroage,
quanto ao reajuste de insumos, a partir de 18 de outubro de 2018 e quanto aos ajustes de custos não renováveis, a partir de 10
de novembro de 2018. Fundamento: art. 65, §8º da Lei N.º 8.666/93, e na autorização do Diretor-Geral contida no Processo
PAD N.º 21.744/2018. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 01/03/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO
2º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com a empresa REALIZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EIRELI. Objeto: Repactuar o Contrato de prestação de serviços n.º 324/2018, concernente à categoria de Operador de
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Telemarketing, motivado por solicitação da empresa, em razão da celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018
entre o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará e o Sindicato dos Trabalhadores em
Telemarketing e Empregados de Empresas de Telemarketing do Estado do Ceara; Repactuar os valores das horas extras;
Incluir o aumento do vale-transporte, a partir de 26 de janeiro de 2019. A vigência deste apostilamento retroage a 2 de janeiro
de 2019. Fundamento: art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e o art. 12 do Decreto n.º 9.507/2018, c/c Cláusula 5.3 do Contrato n.º
324/2018 e na autorização do Diretor-Geral, contida no Processo PAD N.º 1.860/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral. Data: 28/02/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4/19
Pregão Eletrônico n.º 4/19. Processo n.º 18.333/2018. Objeto: a eventual prestação de serviço de confecção de placas,
adesivos e letreiros de comunicação visual. O objeto foi adjudicado à empresa: ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDÚSTRIA
DE PLACAS LTDA, CNPJ: 05.502.243/0001-41. Valor: R$ 73.999,60. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor – Geral do
TRE/CE. Data: 28/02/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 2.082/2019. Espécie: Contrato 8/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e INOVA
TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. Objeto: contratação de empresa especializada em terceirização de serviços de mão de
obra para a instalação de 18 (dezoito) postos de recepcionistas, para colaborarem nos trabalhos de revisão de eleitorado com
cadastramento biométrico dos eleitores de Fortaleza. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 5.450/2005, Lei n.º
8.666/1993 e suas alterações, bem como no PAD TRE n.º 2.082/2019. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral
do TRE-CE, e pela contratada, Maycon Roger Pereira. Data: 22/2/19.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO
2º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com a empresa REALIZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EIRELI. Objeto: Repactuar o Contrato de prestação de serviços n.º 324/2018, concernente à categoria de Operador de
Telemarketing, motivado por solicitação da empresa, em razão da celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018
entre o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará e o Sindicato dos Trabalhadores em
Telemarketing e Empregados de Empresas de Telemarketing do Estado do Ceara; Repactuar os valores das horas extras;
Incluir o aumento do vale-transporte, a partir de 26 de janeiro de 2019. A vigência deste apostilamento retroage a 2 de janeiro
de 2019. Fundamento: art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e o art. 12 do Decreto n.º 9.507/2018, c/c Cláusula 5.3 do Contrato n.º
324/2018 e na autorização do Diretor-Geral, contida no Processo PAD N.º 1.860/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral. Data: 28/02/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 3/19
Pregão Eletrônico n.º 3/19. Processo n.º 19.099/2018. Objeto: aquisição de material de consumo para suprir a Seção de
Almoxarifado. O objeto foi adjudicado as empresas: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, CNPJ: 00.466.084/0001-53, item 3, Valor:
R$ 2,71 e item 5, Valor: 15,55; PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA, CNPJ: 06.342.699/0001-54, item 4, Valor: R$
5,75; ANDRE V S MORAIS, CNPJ: 27.487.710/0001-44, item 6: R$ 16,32; PRISMA PAPELARIA EIRELI, CNPJ:
28.076.288/0001-05, item 2, R$ 1,16; BAZAR SPE LTDA, CNPJ: 32.047.508/0001-31, item 1: R$ 15,90. Homologado por:
Hugo Pereira Filho, Diretor – Geral do TRE/CE. Data: 25/02/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
29º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa
ao acréscimo no quantitativo de itens constantes na planilha de acompanhamento da 16ª medição de serviços da segunda
parcela da obra de construção da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 54.850,66 (cinquenta
e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,1053%
do valor inicial atualizado do contratado. O presente termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas
orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art. 65, Inciso I e §1ºda Lei nº 8.666/1993 e
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suas alterações posteriores, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo
Administrativo Digital n.º 1.236/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente do
TRE-CE. DATA: 08/03/2019
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE-CE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Decisões Monocráticas
DECISÃO
RECURSO ELEITORAL Nº 4-25.2018.6.06.0036
ORIGEM: SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE 36ª Zona Eleitoral (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)
RELATOR: Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
Protocolo: 9.261/2018
RECORRENTE(S): PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, municipal
ADVOGADO(S): Luciantonio Almeida Falcão - OAB: 9337/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
“Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, Diretório Municipal de São
Gonçalo do Amarante-CE, contra decisão do Juízo Eleitoral da 36ª ZE, que julgou desaprovada a sua prestação de contas
relativa ao Exercício Financeiro de 2017, com fundamento no art. 46, III, da Resolução-TSE nº 23.546/2017.
Na sentença de fls. 20/20-v, o Magistrado Eleitoral a quo ressaltou a identificação de falhas que comprometem a regularidade
das contas apresentadas. Ao final, julgou desaprovadas as presentes contas anuais do PSOL do Município de São Gonçalo do
Amarante.
Em razões recursais, fls. 47/49, o PARTIDO SOCIALISTA E LIBERDADE - PSOL alegou que a Receita Federal informou que a
obrigatoriedade de gerar comprovante de remessa de escrituração contábil digital é devida até 2016, conforme IN RFB nº
1599/2015, não sendo exigida sua apresentação para o ano de 2017. Aduziu, assim, que suas contas não podem ser
desaprovadas por não apresentar documento que não é obrigatório. Pugnou pelo provimento do Recurso para reformar a
sentença atacada e aprovar suas contas de campanha, ainda que com ressalvas.
Em contrarrazões, às fls. 50/52, o Ministério Público Eleitoral local ratificou a sentença recorrida.
Em Parecer Técnico Conclusivo, fls. 56/57, a Secretaria de Controle Interno - SCI opinou pela desaprovação das contas, tendo
em vista que a agremiação partidária arrecadou/gastou recursos no ano de 2017, mas apresentou declaração de ausência de
movimentação. Além disso, não houve comprovação de remessa à Receita Federal do Brasil da ECD - Escrituração Contábil
Digital, conforme exigido pelo art. 66, III da Resolução-TSE nº 23.546/2017.
Em parecer de fls. 60/66, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo improvimento do Recurso.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL de São Gonçalo do
Amarante/CE, contra decisão do Juízo da 36ª Zona Eleitoral que julgou desaprovada a sua prestação de contas relativas ao
Exercício Financeiro de 2017, com fundamento no art. 46, III, da Resolução-TSE nº 23.546/2017.
Nos termos dos art. 38, da Resolução-TSE nº 23.546/2017, quando a unidade técnica do cartório eleitoral constatar
irregularidades, o Juízo Eleitoral deve, necessariamente, ordenar a citação, além do órgão partidário, de seus representantes,
a fim de que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Eis o dispositivo normativo:
Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade
técnica ou no parecer oferecido pelo MPE, o juiz ou relator deve determinar a intimação do órgão partidário e dos
responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Compulsando o feito, observo que após a análise documental, com a emissão de parecer técnico conclusivo, às fls. 17/17-v,
nem o Órgão Partidário Municipal, nem seus responsáveis foram citados para oferecerem defesa, de sorte que foi aberta vista,
diretamente, ao órgão ministerial para a prolação de manifestação por parte do Parquet Eleitoral local.
O dispositivo normativo viabiliza o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Assim, a sua não
observância gera, por conseguinte, a nulidade processual, desde o momento em que não atendido, pois restou incontroverso o
prejuízo aos interessados, que não tiveram a oportunidade de produzir provas favoráveis a eles.
A propósito, o art. 51, da reportada Resolução prevê a responsabilização pessoal dos dirigentes partidários, sendo, assim,
incontroverso seu interesse de participarem do feito para evitar a sanção que porventura possa ser aplicada.
Essa é a linha de raciocínio seguida pelos Tribunais Regionais Eleitorais do País, in verbis:
“EMENTA: RECURSO ELEITORAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO - PARECERES TÉCNICO E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA DEFESA DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO E DOS SEUS RESPONSÁVEIS - INOBSERVÂNCIA AO
DISPOSTO NO ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.464/2015 - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE
PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.
1. A inobservância do rito previsto pelo art. 38 da Resolução TSE N.º 23.464/2015, para o processamento da Prestação de
Contas de exercício financeiro de partido político viola os princípios constitucionais do devido processo legal (ampla defesa e
contraditório) e reflete em nulidade dos atos.
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2. Precedentes do TRE/PR (RE nºs 7-25.2015.6.16.0159, DJE de 20/11/2015; 109-92.2015.6.16.0144 e 11162.2015.6.16.0144, DJE de 03/12/2015; 110-77.2015.6.16.0144, 115-02.2015.6.16.0144, 116-84.2015.6.16.0144, 11769.2015.6.16.0144, 119-39.2015.6.16.0144 e 120-24.2015.6.16.0144, DJE de 14/12/2015; 11-75.2015.6.16.0090, DJE de
14/12/2015, todos de relatoria do Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen; e 21-83.2015.616.0005, DJE de 10/03/2016, relator Dr.
Josafá Antonio Lemes. Debate em sessão de julgamento nos feitos de Prestação de Contas nº 159-65.2015.6.16.0000 e 15613.2015.6.16.0000, ambos de relatoria do Dr. Josafá Antonio Lemes).
3. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a nulidade processual e anular a sentença e os atos processuais ulteriores."
(TRE-PR, RE 2510, Rel. JOSAFÁ ANTONIO LEMES, DJ - Diário de justiça, Data 07/04/2017)
“EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2014. INEXISTÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA. VÍCIOS INSANÁVEIS. SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS.
IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ARGUIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA E REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO À ZONA DE ORIGEM PARA
FINS DE REALIZAÇÃO DO ATO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
1. A não observância do rito previsto pelo artigo 38 da Resolução TSE nº 23.432/2014, para o processamento da prestação de
contas de exercício financeiro de partido político, implica violação ao princípio constitucional do devido processo legal (ampla
defesa e contraditório) e acarreta a nulidade da sentença.
2. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à zona de origem, para fins de citação
da agremiação interessada."
(TRE-PB, RE 1854, Rel. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 25/10/2016)
Portanto, conclui-se pela inobservância no disposto no art. 38, da Resolução-TSE nº 23.546/2017, nos presentes autos,
malferindo, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, deve a sentença ser declarada nula, bem
como os autos encaminhados à origem para o seu regular processamento com a devida citação do órgão partidário, bem como
do presidente e do tesoureiro do Partido Político.
Em situação análoga, em análise de prestação de contas de campanha, essa Corte já deliberou no mesmo sentido em recente
julgado abaixo ementado, verbis:
“EMENTA: Recurso. Prestação de Contas de Campanha. Partido. Eleição 2016. Desaprovação. Nulidade da sentença.
Reconhecimento de ofício. Ausência de intimação dos dirigentes partidários. Art. 84, inc. III, da Resolução TSE nº 23.463/15.
Nulidade da sentença. Retorno dos autos ao Juízo de ofício. (...)
2. Nulidade de sentença suscitada ex officio pelo Relator. Os responsáveis pelas contas devem ser chamados a integrar o
processo. No caso, apenas a agremiação foi notificada após a emissão do relatório preliminar para realização de diligências.
3. A necessária intimação visa garantir o princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a previsão de
responsabilidade do Presidente e Tesoureiro constante do parágrafo 10 do art. 41 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
4. Assim, em razão da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve a sentença em questão ser
anulada, bem como os autos encaminhados à origem para o seu regular processamento com a devida intimação do presidente
e do tesoureiro do Partido Político. Inteligência do art. 84, inciso III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem." (TRE-CE, RE 12985, Rel. Des. Haroldo Correia de Oliveira
Máximo, DJ - 1º/10/2018, pág. 9)
Acrescento que na sessão do dia 25/10/2018, por ocasião do julgamento do RE 1353, de minha relatoria, consoante Ata da 96ª
Sessão Ordinária, esta Corte deliberou pela possibilidade dos relatores decidirem monocraticamente pelo retorno dos autos à
origem, em casos análogos ao do processo em tela, tudo com vistas à observância da celeridade dos feitos nesta Justiça
Especializada.
Diante do exposto, com esteio no art. 927, V, do CPC, declaro a nulidade da sentença proferida pela Juíza Eleitoral da 36ª ZE
e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação do feito, nos termos do art. 38, da Resolução-TSE
nº 23.546/2017, com a consequente prolação de nova decisão de mérito.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 1º de março de 2019
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
JUIZ RELATOR”

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0603004-92.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603004-92.2018.6.06.0000 - Sobral - CEARÁ
ORIGEM: Sobral
RELATOR: DR. DEMÉTRIO SAKER NETO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO INTEGRADA PELOS PARTIDOS PP, PDT, PR, DEM, PRP, RAIMUNDO NONATO
FERREIRA ARAGÃO
Advogado do(a) REPRESENTADO:
Advogados do(a) REPRESENTADO: JOSÉ EDSON RANGEL DE ANDRADE - CE26814, PRISCILA SILVA ARAGÃO CE26848
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DESPACHO
R.h.
Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão constante do documento ID n.º 160125, determino que a Secretaria Judiciária
(SJU):
1. Providencie comunicação eletrônica àZona Eleitoral do domicílio do representado RAIMUNDO NONATO FERREIRA
ARAGÃO para o registro da multa no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO);
2. Notifique o aludido representado, bem como os partidos que compõem a Coligação PP, PDT, PR, DEM e PRP para, no
prazo de 30 (trinta) dias, efetuarem o pagamento das multas impostas, arbitradas para cada um dos litisconsortes passivos no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
3. Transcorrido in albis o prazo, lavre os respectivos Termos de Inscrição de Multa, remetendo o processo àProcuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) para fins de inscrição em Dívida Ativa da União;
4. Extinto o débito do Sr. Raimundo Nonato Ferreira Aragão, informe àzona eleitoral de seu domicílio para que proceda o
registro do pagamento;
5. Após a quitação de todos os débitos, arquive os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 1º de março de 2019.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
Processo 0602954-66.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602954-66.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DR. JOSÉ VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE
- CE15877, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535, FABIO NEVES
MOREIRA - CE25439
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REGINAURO SOUSA NASCIMENTO
Advogados do(a) REPRESENTADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, DANIELLE DE
MARCO - SP311005, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILA DE
ARAUJO GUIMARAES - SP333346
Advogados do(a) REPRESENTADO: FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA
PINTO - CE2665 DESPACHO
R.h.
Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão ID 914377, determino:
1. Providencie-se comunicação eletrônica àZona Eleitoral do domicílio do representado, REGINAURO SOUSA NASCIMENTO,
para o registro da multa no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO);
2. Notifique-se o aludido representado para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao pagamento da multa imposta;
3. Transcorrido in albis o prazo, lavre-se o respectivo Termo de Inscrição de Multa, remetendo-se o processo àProcuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) para fins de inscrição em Dívida Ativa da União;
4. Extinto o débito, informe àzona eleitoral do domicílio do representado para que proceda o registro da quitação e, em
seguida, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 1º de março de 2019.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
Processo 0603012-69.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603012-69.2018.6.06.0000 Sobral - CEARÁ
ORIGEM: Sobral
RELATOR: DR. DAVID SOMBRA PEIXOTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTADOS: COLIGAÇÃO INTEGRADA PELOS PARTIDOS PDT/PTB/DEM/PSB/PRP/PPL, LUIZ ODORICO
MONTEIRO DE ANDRADE
Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: CHARLES GOIANA DE ANDRADE - CE20160
DESPACHO
R.h.
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Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão constante do documento ID n.º 1402277, determino que a Secretaria
Judiciária (SJU):
1. Providencie comunicação eletrônica àZona Eleitoral do domicílio do representado LUIZ ODORICO MONTEIRO DE
ANDRADE para o registro da multa no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO);
2. Notifique o aludido representado, bem como o órgão estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para, no prazo de 30
(trinta) dias, efetuarem o pagamento da multa imposta, arbitrada solidariamente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
3. Transcorrido in albis o prazo, lavre os respectivos Termos de Inscrição de Multa, remetendo o processo àProcuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) para fins de inscrição em Dívida Ativa da União;
4. Extinto o débito do Sr. Luiz Odorico Monteiro de Andrade, informe àzona eleitoral de seu domicílio para que proceda o
registro do pagamento;
5. Após a quitação de todos os débitos, arquive os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 1º de março de 2019.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
Processo 0602528-54.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602528-54.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DIMARAES NUNES PEREIRA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: DIMARAES NUNES PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602534-61.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602534-61.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FERNANDES NOGUEIRA CAMELO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: FERNANDES NOGUEIRA CAMELO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO LIMA - CE7629
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602286-95.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602286-95.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RODRIGO SARAIVA MARINHO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: RODRIGO SARAIVA MARINHO
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DOURADO ARAGAO SA ARAUJO - CE30639
I N T I M A ÇÃO
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Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0601854-76.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601854-76.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANA VITORIA MENDES MOURA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: ANA
VITORIA MENDES MOURA DA SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: LARISSA HOLANDA DE OLIVEIRA MONTENEGRO CE36819
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602284-28.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602284-28.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JEANNE FREITAS DE CASTELO BRANCO THENORIO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: JEANNE FREITAS DE CASTELO BRANCO THENORIO
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO
DE MAGALHAES - MG139537 Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667,
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602576-13.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602576-13.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VANESSA BEZERRA VENANCIO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: VANESSA BEZERRA VENANCIO
Advogado do(a) REQUERENTE: TATIANA MARA MATOS ALMEIDA - CE30165
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
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Processo 0602628-09.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602628-09.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE LOPES NASCIMENTO JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOSE LOPES NASCIMENTO JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
JULIANA ROLIM MACHADO
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0601986-36.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601986-36.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ZULENE RODRIGUES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ZULENE RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA KARINNE NERY VERAS - CE010555
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602001-05.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602001-05.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
INTERESSADO: ROBERTO CARLOS SOUZA DE AQUINO - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado: ADRIANO CANDIDO DE CASTRO - CE19566
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RAFAEL BARBOSA ARY
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603048-14.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603048-14.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: ROMULO PESSOA SILVA ARAUJO - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAIMUNDO MARTINS PEREIRA - CE014675
I N T I M A ÇÃO
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Intimo o candidato ROMULO PESSOA SILVA ARAUJO, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III
COPRO - SJU
Processo 0602287-80.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602287-80.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - SAMARA NÓBREGA SILVA PONTES - DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: SAMARA NÓBREGA SILVA PONTES
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - MG139537
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata SAMARA NÓBREGA SILVA PONTES, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
ANA CLAUDIA FREIRE FERREIRA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602629-91.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602629-91.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JEANCQUELANDY SEBASTIAO DE FRANCA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JEANCQUELANDY SEBASTIAO DE FRANCA
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602571-88.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602571-88.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EMILIO ARAUJO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: EMILIO ARAUJO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIRO SABOIA CAVALCANTE - CE033646
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
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Processo 0602440-16.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602440-16.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE EDNO DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOSE EDNO DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA KARINNE NERY VERAS - CE010555
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602630-76.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602630-76.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EDER VIANA CHAVANTE DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: EDER VIANA
CHAVANTE
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602811-77.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602811-77.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE CLEMILDO FELICIO DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL,
REQUERENTE: JOSE CLEMILDO FELICIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID
SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0601988-06.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601988-06.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEONILDA EVANGELISTA BANDEIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: LEONILDA EVANGELISTA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO CANDIDO DE CASTRO - CE19566
I N T I M A ÇÃO
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Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RICARDO REGIS RODRIGUES DA SILVA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602006-27.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602006-27.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: IRINEIA DE OLIVEIRA SANTOS - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA KARINNE NERY VERAS - CE010555
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata IRINEIA DE OLIVEIRA SANTOS, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III
COPRO - SJU
Processo 0602285-13.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602285-13.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: RODRIGO MAGALHAES NOBREGA - DEPUTADO FEDERAL
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - MG139537
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato RODRIGO MAGALHÃES NOBREGA, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III
COPRO - SJU
Processo 0603059-43.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603059-43.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARIA IRACILDA DE CASTRO SILVA DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL, MARIA
IRACILDA DE CASTRO SILVA DE SOUSA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANNA KARINNE NERY VERAS - CE010555 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANNA
KARINNE NERY VERAS - CE010555
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU

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 2019, Número 047

Fortaleza, terça-feira, 12 de março de 2019

Página 16

Processo 0602717-32.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602717-32.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MAURILIO FERNANDES COELHO FILHO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
MAURILIO FERNANDES COELHO FILHO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: BRUNA MIKAELLY FELICIANO DA SILVA - CE37426 Advogado do(a) REQUERENTE:
BRUNA MIKAELLY FELICIANO DA SILVA - CE37426
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602277-36.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602277-36.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ODECIO RODRIGUES CARNEIRO DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: ODECIO
RODRIGUES CARNEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO HENRIQUE SABOYA MARTINS - CE12422
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602336-24.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602336-24.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCO HELIO SABOIA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: FRANCISCO HELIO SABOIA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILSON MARQUES DE MATOS - CE014837 Advogado do(a) REQUERENTE: WILSON
MARQUES DE MATOS - CE014837
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico. (ID: 1517477)
Fortaleza, 11 de março de 2019
JULIANA ROLIM MACHADO
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0600229-07.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600229-07.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO REGIONAL DO CEARÁ
Advogado do REQUERENTE: ALEXANDRE BEZERRA NOGUEIRA - SP96347
DESPACHO
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Tratam os autos de Prestação de Contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA –PPS referente ao exercício financeiro de
2017.
Certidão (ID 569077) informando o não cumprimento do art. 31, §1º, da Resolução-TSE nº 23.546/2017, em razão da não
apresentação do Demonstrativo do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial.
Diante do exposto, determino a intimação do Diretório Estadual do Partido Popular Socialista –PPS do Ceará para que, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresente os documentos necessários para os fins do disposto no art. 31, §1º1, da
Resolução-TSE nº 23.546/2017.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 23 de novembro de 2018.
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
Juiz Relator
1Art. 31. A prestação de contas recebida deve: (…)
§1º Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o cartório eleitoral deve publicar a
demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial apresentados, disponibilizando o processo para o órgão do
MPE da respectiva jurisdição.
Processo 0602961-58.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602961-58.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - FRANCISCO ROBERTO GOMES DA SILVA - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato FRANCISCO ROBERTO GOMES DA SILVA, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo
parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
ANA CLAUDIA FREIRE FERREIRA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602271-29.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602271-29.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCO MELO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: FRANCISCO
MELO PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO ARAUJO LIMA JUNIOR - CE011351
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602704-33.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602704-33.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 KARINE PAIVA DE MACEDO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: KARINE PAIVA DE MACEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Relatório
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Trata-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pela candidata ao cargo de Deputado Estadual, Karine Paiva de
Macedo, referente às eleições de 2018.
A Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico conclusivo, ID 1453777, opinando, ao final, pela
aprovação da presente prestação de contas, tendo em vista que todos os documentos exigidos pela Lei nº 9.504/97, bem como
pela Resolução TSE nº 23.553/2017, constam dos presentes autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, ID 1459727, opinando pela aprovação das contas prestadas neste feito,
em acolhimento ao parecer da Secretaria de Controle Interno.
Éo relatório.
Fundamentação
Perscrutando os autos, percebo que a prestação de contas apresentada pela candidata obedeceu aos ditames estabelecidos
pela Lei nº 9.504/97, bem como pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Vê-se, ainda, que a Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico, ID 1453777, pela aprovação da
presente prestação de contas.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral, ID 1459727, opinou pela aprovação das contas objeto deste feito, respaldando-se no
aludido relatório do setor técnico deste Regional, ante a inexistência de irregularidades.
Assim, considerando que a candidata cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, bem como analisando o relatório
conclusivo da Secretaria de Controle Interno deste Regional e o parecer ministerial, ambos favoráveis àRequerente, outra
medida não resta senão aprovar a prestação de contas apresentada.
Dispositivo
ISSO POSTO, considerando que a candidata cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, julgo, com fundamento no art.
56, inciso III do Regimento Interno deste Regional, aprovadas as contas apresentadas, nos termos do inciso I, art. 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Fortaleza, 07 de março de 2019.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
Relator
Processo 0601985-51.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601985-51.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - MARIA REGISLENE COSTA DE SOUSA - DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARIA REGISLENE COSTA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA KARINNE NERY VERAS - CE010555
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata MARIA REGISLENE COSTA DE SOUSA, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo
parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
ANA CLAUDIA FREIRE FERREIRA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602036-62.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602036-62.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: LUCILENE CORREIA DA COSTA
Advogada: ARLETE APARECIDA AMENT DAMASCENO - SP096946
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata para, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, sanar as diligências
constatadas no relatório preliminar da comissão de análise das contas de campanha, conforme ID nºs 1519327 e 1519377.
Fortaleza, 11 de março de 2019
MARIA INES CAVALCANTI PEREIRA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Processo 0603021-31.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603021-31.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO DA MATA FERREIRA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOAO DA MATA FERREIRA JUNIOR
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: HELDER BRAGA ARRUDA JUNIOR - CE037228
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Relatório
Trata-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pelo candidato ao cargo de Deputado Estadual, João da Mata
Ferreira Júnior, referente às eleições de 2018.
A Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico conclusivo, ID 1451727, opinando, ao final, pela
aprovação da presente prestação de contas, tendo em vista que todos os documentos exigidos pela Lei nº 9.504/97, bem como
pela Resolução TSE nº 23.553/2017, constam dos presentes autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, ID 1460027, opinando pela aprovação das contas prestadas neste feito,
em acolhimento ao parecer da Secretaria de Controle Interno.
Éo relatório.
Fundamentação
Perscrutando os autos, percebo que a prestação de contas apresentada pelo candidato obedeceu aos ditames estabelecidos
pela Lei nº 9.504/97, bem como pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Vê-se, ainda, que a Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico, ID 1451727, pela aprovação da
presente prestação de contas.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral, ID 1460027, opinou pela aprovação das contas objeto deste feito, respaldando-se no
aludido relatório do setor técnico deste Regional, ante a inexistência de irregularidades.
Assim, considerando que o candidato cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, bem como analisando o relatório
conclusivo da Secretaria de Controle Interno deste Regional e o parecer ministerial, ambos favoráveis ao Requerente, outra
medida não resta senão aprovar a prestação de contas apresentada.
Dispositivo
ISSO POSTO, considerando que o candidato cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, julgo, com fundamento no art.
56, inciso III do Regimento Interno deste Regional, aprovadas as contas apresentadas, nos termos do inciso I, art. 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Fortaleza, 08 de março de 2019.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
Relator
Processo 0602078-14.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602078-14.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARUSKA FARIAS CRUZ DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: MARUSKA FARIAS CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO EDNARDO DA SILVA ABREU - CE14799
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 8 de março de 2019
MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602454-97.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602454-97.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FERNANDO TORRES LAUREANO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: FERNANDO
TORRES LAUREANO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Advogados do(a) RESPONSÁVEL: JOAO HENRIQUE DUMMAR ANTERO - CE17110, RAFAELA PINHEIRO BARBOSA
PINTO - CE24871 Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAELA PINHEIRO BARBOSA PINTO - CE24871, JOAO HENRIQUE
DUMMAR ANTERO - CE17110
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
JULIANA ROLIM MACHADO
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602038-32.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602038-32.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: JOSE WALTER CARNEIRO PIMENTEL - DEPUTADO FEDERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE SABINO SA - CE26920
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato JOSE WALTER CARNEIRO PIMENTEL, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo
parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III
COPRO - SJU
Processo 0602346-68.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602346-68.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JARDAS AMARAL DA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JARDAS AMARAL DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - CE16905
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
JULIANA ROLIM MACHADO
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602091-13.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602091-13.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DAMIAO GONCALVES D OLIVEIRA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: DAMIAO GONCALVES D OLIVEIRA JUNIOR
Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL FRANCO CASTELO BRANCO CARVALHO - CE26560, ANDERSON GUSTAVO
LINS DE OLIVEIRA CRUZ - CE32557
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
JULIANA ROLIM MACHADO
Seção de Processamento II - COPRO - SJU
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Processo 0601908-42.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601908-42.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCO JOSE PEREIRA DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: FRANCISCO JOSE PEREIRA DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIRO SABOIA CAVALCANTE - CE033646
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
JULIANA ROLIM MACHADO
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602522-47.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602522-47.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MAILINE NASCIMENTO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: MAILINE NASCIMENTO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 8 de março de 2019
MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0601913-64.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601913-64.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: VICENTE SILVA JUNIOR - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ARMANDO PINTO MARTINS - CE10418
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato VICENTE SILVA JUNIOR, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III
COPRO - SJU
Processo 0602283-43.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602283-43.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
INTERESSADO: FREDY BEZERRA DE MENEZES - DEPUTADO FEDERAL
Advogados: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES MG139537
I N T I M A ÇÃO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
RAFAEL BARBOSA ARY
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602724-24.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602724-24.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: MARIA ESTRELA DA SILVA - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA JULIA ARAUJO LACERDA - CE40305
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata MARIA ESTRELA DA SILVA, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III
COPRO - SJU
Processo 0603057-73.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603057-73.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: RAIMUNDO GERSON DOS SANTOS LIMA, CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL
Advogada: CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE015946
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato para, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, sanar as diligências
constatadas no Relatório preliminar da comissão de análise das contas de campanha deste Tribunal, conforme ID nºs 1506277
e 1506727.
Fortaleza, 11 de março de 2019
MARIA INES CAVALCANTI PEREIRA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0603058-58.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603058-58.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: SILVANI SOUZA MENDES - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANNA KARINNE NERY VERAS - CE010555
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata SILVANI SOUZA MENDES, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico.
Fortaleza, 11 de março de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III
COPRO - SJU

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Editais
Processo 0600095-43.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0600095-43.2019.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: PAULO ALVES DE SOUSA - DEPUTADO FEDERAL
Advogado do RESPONSÁVEL: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - CE016561
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Excelentíssimo Senhor DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente deste Tribunal
Regional Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram
apresentadas as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação
partidária e candidato, bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3
(três) dias, contados da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 8 de março de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III COPRO - SJU
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
002ª Zona Eleitoral
Editais
Edital 10/2019
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
PERÍODO DE FEVEREIRO/2019
O Excelentíssimo Sr. Flávio Luiz Peixoto Marques, MM. Juiz da 2ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do
Ceará, no uso de suas atribuições legais;
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao que preceitua os termos dos
arts. 71, IV e 77, II do Código Eleitoral, está à disposição neste Cartório Eleitoral para consulta, a relação contendo nome dos
eleitores, números de inscrições eleitorais, das pessoas que tiveram suas inscrições CANCELADAS POR FALECIMENTO
(ASE 019), no período de 1 a 28 de fevereiro de 2019.
E, para que se dê amplo conhecimento, a quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital com prazo de
10 (dez) dias para que, querendo, ofereçam contestação.
Fortaleza/CE, 01 de março de 2019. Eu, Adriana Maria Bezerra de Andrade, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Flávio Luiz Peixoto Marques
Juiz Eleitoral da 2ª ZE/CE
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Edital 11/2019
ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS E REVISÕES ELEITORAIS.
2ª QUINZENA - FEVEREIRO DE 2019.
O Excelentíssimo Sr. Flávio Luiz Peixoto Marques, MM. Juiz da 2ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao preceituado nos artigos 17 e 18 da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição
dos partidos políticos e eleitores, para consulta, a relação de alistamentos, transferências e revisões dos eleitores desta 2ª
Zona Eleitoral, relativas ao período de 16 a 28 de fevereiro de 2019, deferidas, bem como dos pedidos indeferidos.
Dos pedidos indeferidos, poderão os alistados ou eleitores recorrerem no prazo de 5 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE nº
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que se dê amplo conhecimento a quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital, que vai
também afixado no local de costume.
Fortaleza/CE, 01 de março de 2019. Eu, Adriana Maria Bezerra de Andrade, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Flávio Luiz Peixoto Marques
Juiz Eleitoral da 2ª ZE/CE
Edital 12/2019
(INSCRIÇÕES CANCELADAS E/OU SUSPENSAS E RESTABELECIMENTOS DIREITOS POLÍTICOS )
EDITAL DE CANCELAMENTO E/OU SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTOS DIREITOS POLÍTICOS
PERÍODO DE FEVEREIRO/2019
O Excelentíssimo Sr. Flávio Luiz Peixoto Marques, MM. Juiz da 2ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do
Ceará, no uso de suas atribuições legais; Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao preceituado no artigo 71, II, e 77, inciso II da Lei 4737/65 – Código Eleitoral, por meio dos lançamentos dos
ASE 337 – Motivo/Forma 7 –Condenação Criminal (LC 64/90, Art. 1º, I, e), ASE 370 e ASE 540 (INELEGIBILIDADE) conforme
dispõe o art. 15, inciso III da CF/88, está à disposição neste Cartório Eleitoral para consulta, a relação contendo nome dos
eleitores, números de inscrições eleitorais, das pessoas que tiveram suas inscrições canceladas/suspensas ou restabelecidas,
no período de 1 a 28 de fevereiro de 2019, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, ofereçam alguma contestação.
E, para que se dê amplo conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital com prazo de
10 (dez) dias, que vai também afixado no local de costume.
Fortaleza/CE, 01 de março de 2019. Eu, Adriana Maria Bezerra de Andrade, Chefe de Cartório, em exercício, preparei e conferi
o presente edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Flávio Luiz Peixoto Marques
Juiz Eleitoral da 2ª ZE/CE

008ª Zona Eleitoral
Sentenças
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDO - ELEIÇÕES 2016 - ICAPUÍ
PROCESSO: 793-79.2016.6.06.0008
PROTOCOLO: 171.710/2016
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA -PRP de ICAPUÍ/CE
ADVOGADO: ANTONIO LUCIO FELIX BRAGA – OAB-CE: 21.907
LITISCONSORTE: LEILSON BORGES DA SILVA -PRESIDENTE
LITISCONSORTE: ANA CLAUDIA PEREIRA - TESOUREIRO
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2016, do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA- PRP do
município de Icapuí, já devidamente qualificado nestes autos.
O Partido notificado para suprir ou justificar as falhas apontadas no relatório de análise preliminar, de fls. 34, não sanou as
impropriedades apontadas. Relatório conclusivo as fls. 36.
A representante do Ministério Público Eleitoral, às fls. 37/38, posicionou-se pela Desaprovação das contas.
É o relatório., no essencial.
Decido.
À Justiça Eleitoral compete a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas com o objetivo de verificar a
origem dos recursos recebidos e a destinação de gastos realizados na campanha eleitoral, devendo o partido prestar contas
com a Justiça Eleitoral para verificação da regularidade na arrecadação e gastos de recursos, nos moldes da legislação
vigente, em especial da Resolução 23.463/2015, do colendo TSE.
Constata-se, nos autos, que o partido embora tenha apresentado suas contas de campanha, deixou de atender aos requisitos
legais para uma regular prestação de contas e, notificado, deixou de regularizar as falhas e inconsistências apontadas.
Ainda no bojo da norma supracitada, verifica-se que "… a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: … III
– pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometem sua regularidade (Resolução TSE 23.463/2015, artigo 68,
inciso III ). É o caso dos persentes autos, visto que a dívida de campanha não assumida pelo partido político, segundo os
instrumentos estabelecidos no instrumento normativo, configura vicio insanável, o que acarreta a desaprovação das contas.
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Isto posto, em conssonância com o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA -PRP do município de ICAPUÍ, haja vista restaram dívidas de campanha, sem a devida
comprovação da assunção da dívida pelo partido político (Art. 27, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.463/2015).
Publique-se no DJE para intimação dos interessados.
Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se seu registro no SICO. Após, arquive-se.
Aracati -CE, 11/03/2019.
Jamyerson Câmara Bezerra
Juiz da 8ª Zona Eleitoral

009ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHOS
Processo Nº 383-18.2016.6.06.0009
Natureza: Prestação de contas
Interessado: Partido Verde – Palhano/CE
Advogado: João Gleidson da Silva, OAB-CE nº 6632
DESPACHO
R.H.
Intime-se a agremiação partidária para que se manifeste sobre o relatório técnico de fl. 10, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, na forma do art. 64, §1º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Expedientes necessários.
Russas, 08 de março de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 09ª Zona
INTIMAÇÃO DE DESPACHOS
Processo Nº 381-48.2016.6.06.0009
Natureza: Prestação de contas
Interessado: Partido Popular Socialista – Palhano/CE
Advogado: João Gleidson da Silva, OAB-CE nº 6632
DESPACHO
R.H.
Intime-se a agremiação partidária para que se manifeste sobre o relatório técnico de fl. 10, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, na forma do art. 64, §1º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Expedientes necessários.
Russas, 08 de março de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 09ª Zona
INTIMAÇÃO DE DESPACHOS
Processo Nº 384-03.2016.6.06.0009
Natureza: Prestação de contas
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira – Palhano/CE
Advogado: João Gleidson da Silva, OAB-CE nº 6632
DESPACHO
R.H.
Intime-se a agremiação partidária para que se manifeste sobre o relatório técnico de fl. 10, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, na forma do art. 64, §1º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Expedientes necessários.
Russas, 08 de março de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 09ª Zona
INTIMAÇÃO DE DESPACHOS
Processo Nº 209-09.2016.6.06.0009
Natureza: Prestação de contas
Interessado: Aécio Mendes Ribeiro
Advogado: Luiz Carlos Simão de Macedo, OAB/CE nº 13.581
DESPACHO
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R.H.
Intime-se o candidato para que se manifeste sobre os relatórios técnicos de fls. 35/37 e 38/39, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, na forma do art. 64, §1º, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Expedientes necessários.
Russas, 08 de março de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 09ª Zona
INTIMAÇÃO DE DESPACHOS
Processo Nº 27-86.2017.6.06.0009
Natureza: Representação por doação acima do limite legal
Representante: SIGILO
Representado: SIGILO
Advogado: Vicente Aquino – OAB/CE Nº 9.665
DESPACHO
R.H
Mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos, uma vez que as razões recursais não me convencem a alterá-la.
Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Com ou sem resposta, remeta-se ao TRE para
posterior julgamento.
Expedientes necessários.
Russas, 07 de março de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 09ª Zona.

011ª Zona Eleitoral
Portarias
P O R T A R I A N.º 03/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora KATHLEEN NICOLA KILIAN, MMa. Juíza Eleitoral da 11ª Zona - Quixeramobim/CE,
no uso de suas atribuições legais etc.
Considerando o disposto no art. 2º, §§1º e 2º, e art. 3º, §§ 3º e 4º da Resolução TRE-CE nº 536, de 18.12.2013.
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Sra. ANTONIA ERISMAR DA SILVA, servidora pública requisitada, matrícula-TRE: 87595 para desempenhar
a função de Oficial de Justiça ad hoc desta 11ª Zona Eleitoral, no período de 05/03/2019 a 18/02/2020.
Art. 2º Autorizar a servidora acima designada a utilizar veículo próprio para realização das diligências ordenadas por este
Juízo, conforme disposto no com §2º do art. 3º da Resolução TRE-CE n.º 536/2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. CIENTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Quixeramobim (CE), 07 de março de 2019.
KATHLEEN NICOLA KILIAN
JUÍZA ELEITORAL

013ª Zona Eleitoral
Sentenças
Sentença
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 13ª ZONA
Fórum Eleitoral Dr. Meton Vieira
Rua Joaquim Edilmar Amaro, 150, Bugi – CEP 63.501-010
Fone/Fax: (88) 3581-2104 – Iguatu-Ceará, Horário de funcionamento das 08:00hs às 14:00hs
Processo Nº 6-74.2013.6.06.0013 (Prot. 8044/2013)
Natureza: TCO
Denunciante: Ministério Público Eleitoral.
Autores do fato: Maria Irene Silva Dias
SENTENÇA
Vistos etc.
De proa, determino ao Cartório Eleitoral que renumere as folhas dos autos a partir da peça seguinte ao parecer
ministerial de fls. 65/66, a qual está erroneamente numerada como fl. 61, quando o correto seria 67.
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A Senhora MARIA IRENE SILVA DIAS foi denunciada por suposta infração ao art. 350 do Código Eleitoral (fls. 64/65). Par e
passo, o Ministério Público Eleitoral ofertou proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pela acusada e
seu defensor. Recebendo a denúncia, o Juiz Eleitoral homologou a proposta de SURSIS processual, entrando a acusada no
período e prova (fls. 21/22)
O MPE, em manifestações complementares acostadas às fls. 65/66 e 73 e ante o teor de certidões e documentos acostados
aos autos, manifestou-se pela extinção da punibilidade, haja vista o transcurso integral do período de prova sem que
sobreviesse qualquer causa de revogação do benefício.
É o relatório.
Decido.
Proposta, aceita e homologada a Suspensão Condicional do Processo, cumprindo a delatada integralmente as condições
impostas durante o período de prova, conforme certificado e documentados nos autos, o que foi reconhecido pelo autor da
ação penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada MARIA IRENE SILVA DIAS em relação aos fatos narrados
nestes autos, o que faço com fulcro no 89, § 5º, da Lei 9.099/95.
Publique-se, Registre-se e Intime-se.
Efetue-se o lançamento desse registro nos livros, sistemas e apontamentos cabíveis e aplicáveis.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e providências de praxe.
Iguatu-CE, 01/03/2019.
Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra
Juiz Eleitoral da 13ª ZE/CE

017ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Regularização de Situação do Eleitor – Protocolo n.° 33.904/2018
Processo n.° 57-63.2018.6.06.0017 – Classe 115
Requerente: Maria José Ramos
Sentença n.° 27/2019.
Trata-se de requerimento de reversão de operação de transferência de domicílio eleitoral equivocada formulado pela eleitora
domiciliada nesta 17ª Zona Maria José Ramos, cuja inscrição eleitoral teria sido transferido para o Rio de Janeiro-RJ sem a sua
anuência.
O feito foi instruído com os documentos e informações de fls. 3-7.
O Juízo Eleitoral da 5ª Zona do Rio de Janeiro, ao tomar conhecimento do pedido, determinou a intimação da eleitora que
realizou a transferência para apresentar documentos e, em seguida, encaminhou expediente à Corregedoria Geral Eleitoral,
por intermédio da Corregedoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, conforme se infere dos documentos de fls. 12 e 14v.
Tem-se que o requerimento foi autuado na CRE-RJ sob o n.° 0608864-14.2018.6.19.0000 e se encontra concluso para decisão
(v. fl. 26).
Eis o que de importante a relatar.
Decido.
Com efeito, caberia à 5ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, após instruir o pedido com as informações consideradas pertinentes,
enviá-lo à Corregedoria-Geral, conforme previsto no Manual de Procedimentos Cartorários do TRE-CE e no Fax-Circular CGE
n.° 21/2002, não havendo, no caso em apreço, nenhuma outra providência a ser adotada por esta 17ª Zona.
Ademais, conforme item 6.110 do Manual de Procedimentos Cartorários mencionado, atualmente é dispensado o registro e a
autuação de expediente referente a transferências equivocadas.
Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.
P. R. Intimem-se.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.
Itapipoca, 8 de março de 2019.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz Eleitoral

031ª Zona Eleitoral
Despachos
Intimação para contrarrazões em recurso apresentado pelo MPE - Prestação de Contas ELE2016
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
PROCESSO Nº. 388-71.2016.6.06.0031
RECURSO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
INTERESSADO: EXPEDITO LEOPOLDO DE OLIVEIRA JUNIOR (candidato a Prefeito - PPS) E JOAQUIM AGUSTINHO
ROLIM ESMERALDO (candidato a Vice-Prefeito)
ADVOGADO(A): ARTUR LIVÔNIO TAVARES DE SAMPAIO, OAB/CE 21405
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Rh.
Cls.
1. Diante do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, intime-se o recorrido para contrarrazoar no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste expediente no Diário da Justiça Eletrônico (art. 77 da Resolução TSE n°
23.463/2015), bem como intime-se o recorrente para responder, em igual prazo, em caso de interposição de apelação na forma
adesiva (NCPC, art. 997, § 2° e 1.010, §§ 1° e 2°).
2. Em seguida, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos à superior instância, com nossos
cumprimentos.
Barbalha, 7 de março de 2019.
Marcelino Emídio Maciel Filho
Juiz Eleitoral - 31a ZE Barbalha

033ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL INSCRIÇÕES CANCELADAS OU SUSPENSAS, REF. FAVEREIRO 2019
EDITAL Nº 021/2019
RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES CANCELADAS OU SUSPENSAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Luís Eduardo Girão Mota, MM. Juiz Eleitoral da 33ª Zona, com sede em Canindé-CE e jurisdição
em Canindé e Itatira, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento N.º
7/2014-CRE/CE, e do Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014-CRE/CE,
TORNA PÚBLICA a relação das inscrições eleitorais CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de
FEVEREIRO/2019, nesta 33ª Zona Eleitoral, conforme Relatório abaixo, extraído do sistema ELO. Termos em que, com
fundamento no art. 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência ao(à)(s) interessado(a)(s) do cancelamento e/ou suspensão da(s)
inscrições eleitorais supracitadas, cujos interessados, se houver, poderão contestar dentro do prazo de 5 (cinco) dias. E, para
que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse o presente edital afixado no átrio deste Cartório
Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Canindé/CE, aos 08 de março
de 2019. Eu,_________, Janille Lobo Mesquita de Lima, o digitei e eu _________, Márcia Regina Gomes de Abreu, CHEFE
DO CARTÓRIO ELEITORAL- RESPONDENDO, o conferi.
Dr Luís Eduardo Girão Mota
JUIZ ELEITORAL DA 33ª ZONA
Relação das Inscrições Canceladas ou Suspensas
a
33 . Zona Eleitoral – mês de Fevereiro/2019
ASE 019 – FALECIMENTO – CANINDÉ/ITATIRA
Inscrição
ID POLIS
Nome do eleitor(a)
047537090744 318337 ANTONIO ADRIANO RODRIGUES LOPES
012468530736 318916 FRANCISCA MARTINS DE SOUSA
012390740779 318338 FRANCISCO DE ASSIS SILVA
012442000736 318336 GERARDO PINTO DE SOUSA
012462090787 318335 RITA XAVIER DOS SANTOS
048277680710 318332 JOSE EDILSON VIEIRA DE SOUSA
012505030701 318331 FRANCISCO IVAN ROCHA MAGALHAES
035764150752 318329 FRANCISCO ROBERTO SOUZA MOURA
058691580787 318328 FRANCISCO ADRIANO BARROS DE SOUSA
044333880795 318327 MARIA GOMES PINTO
012409020728 318326 ANA RODRIGUES SOUSA
012348750795 318325 FRANCISCO ALVES ABREU
012552290710 318324 ANTONIA PEREIRA PASCOAL
047907650779 318323 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO
012426660701 318322 FRANCISCA SILVEIRA ALVES
012411040736 318322 FRANCISCA DOS SANTOS SOARES
005214161350 318320 FRANCISCO EDUARDO DE PAULA SALES
012448690795 318319 ARTUR OLIVEIRA DE SOUSA
012485940728 318317 FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA
046161510710 318315 JOSE EDMAR LOPES
012360680760 318314 RAIMUNDA PEREIRA MOURA
043679350787 318313 MARIA CLEMILDA BORGES MESQUITA
012461430710 318312 MARIA VERISSIMA BEZERRA VIEIRA
012352690710 318095 JOSE NONATO DE ALMEIDA
012650890779 317985 MARIA ESTELA BARROS
072434650710 317733 JOANA FRAGA DE SOUSA
012666560744 305760 JOSE CHAGAS DE MESQUITA
012377180701 321709 JOANA OLIVEIRA LOPES
053499000701 321596 ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA
012388970710 321546 ANTONIA DE SOUSA FERREIRA
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ASE 043 – CONSCRITOS – CANINDÉ/ITATIRA
Inscrição
Nome do eleitor(a)
ASE 337 – SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS – CANINDÉ/ITATIRA
Inscrição
Nome do eleitor(a)
066169570779 ANTONIO ALEXSANDRO SOUSA SILVA
012349310736 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA

036ª Zona Eleitoral
Sentenças
APLICAÇÃO DE MULTA A MESÁRIO FALTOSO. ELEIÇÕES 2018.
PROCESSO 47-59.2018.6.06.0036/0 - AÇÃO ADMINISTRATIVA DE APLICAÇÃO DE MULTA A MESÁRIO
FALTOSO
PROMOVENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOVIDO: JOHNATAN MORAIS DE ANDRADE RIBEIRO
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito de processo administrativo de aplicação de multa a motorista faltoso, durante a eleição
de 2018, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em desfavor do Sr. JOHNATAN MORAIS DE
ANDRADE RIBEIRO, aduzindo que no da eleição o mesário teria faltado ao serviço ou dele se ausentado
antes do término sem autorização legal.
A prefacial foi recebida. Devidamente citado, o requerido nada apresentou.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugna pela aplicação da multa eleitoral.
Empós, vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o Relatório.
Decido.
Compulsando o caderno processual em epígrafe, verifico que o Demandado não apresentou nenhuma
resposta, se mantendo inerte e aceitando a aplicação da penalidade estabelecida na lei.
Assim, ante a sua inércia, decreto-lhe a revelia e tenho como verdadeiro todos os fatos articulados na exordial
ministerial.
Entendo que sua falta está sobejamente demonstrado e sua conduta, além de reprovável, desafia os preceitos
legais.
EX POSITIS, julgo procedente os pedidos ministeriais, com esteio no art. 124 do CE e art. 85 da Resolução nº
21.538/2006 do TSE, condenando o Demandado ao pagamento de uma multa correspondente a 50%
(cinquenta por cento) sobre um salário mínimo.
P.R.I.
Empós o trânsito em julgado, intime o Promovido para recolher espontaneamente o valor da multa, sob pena
de vir a sofrer execução forçada do valor.
Expedientes Necessários.
São Gonçalo do Amarante, 08 de março de 2019.
CÉSAR DE BARROS LIMA
Juiz da 36ª Zona Eleitoral

041ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA
AÇÃO PENAL nº 29-23.2018.6.06.0041 Classe 4
DENUNCIANTE: Ministério Público Eleitoral da 41ª ZE – Itapajé
DENUNCIADO: Raimundo Nonato Souza Silva
ADVOGADO: Tibério Cavalcante – OAB/CE nº 15.877
INFRAÇÃO: Artigos 299 do Código Eleitoral
DESPACHO
R. H.
Designo audiência de instrução para o dia 28 de março do ano em curso, às 10:00 horas, determinando a intimação das partes
e testemunhas dos presentes autos.
Itapajé- CE, 07 de março de 2019.
Juliana Porto Sales
Juíza Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Editais
Edital de Inscr. e Transf.
EDITAL N.º 05/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. JULIANA PORTO SALES Juíza Eleitoral da 41ª Zona, por nomeação legal, etc.,
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele notícias tiverem, que foram deferidos e processados os requerimentos
de INSCRIÇÃO ELEITORAL e TRANSFERÊNCIA dos eleitores da 41ª Zona Eleitoral, constantes da relação anexa, referentes
ao período de 15/02 a 28/02/2019.
Também FAZ SABER que os pedidos deferidos podem ser impugnados por qualquer delegado de Partido Político, no prazo de
10 (dez) dias (art. 45, §7º do CE; arts. 7º e 8º da Lei 6.996/82 e artigos 17, § 1º e 18, §5º da Resolução TSE nº 21.538/2003).
E, para que se dê publicidade, determinou a Meritíssima Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no átrio do
Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eleitoral do Ceará.
Dado e passado nesta cidade e 41ª Zona Eleitoral, Estado do Ceará, aos 08 (oito) dias do mês de março do ano de 2019 (dois
mil e dezenove). Eu, _____________, Francisca Concebida dos Santos (Requisitada, matrícula TRE 45312), digitei e eu,
________, Lucimeire Gomes Alves (Chefe de Cartório em exercício), conferi e subscrevi.
Juliana Porto Sales
Juíza Eleitoral

044ª Zona Eleitoral
Editais
TRANSFERÊNCIAS E ALISTAMENTOS
EDITAL Nº 11/2019
Prazo: 10 (dez) dias
RAES – INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
O Doutor Wilson de Alencar Aragão, Juiz da 44ª Zona Eleitoral – Santana do Acaraú, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, com prazo de 10 (dez) dias para
impugnação, conforme estabelecido nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE 21.538/2003, a relação de eleitores,
com o respectivo número de inscrição eleitoral, que solicitaram, através do Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE,
operações de ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS no período de 16/02/2019 a 28/02/2019, conforme
relação de títulos impressos para afixação, disponível para consulta na sede do Cartório Eleitoral desta 44ª Zona.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar, mandou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral publicar o presente Edital no
Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e em local de costume, neste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Santana do Acaraú, Estado do Ceará, aos 7 (sete) dias do mês de março do ano de dois mil
e dezenove (2019). Eu,_________ Maria Clécia Alves de Oliveira, Chefe do Cartório Eleitoral da 44ª ZE/CE, preparei e conferi
o presente edital
Wilson de Alencar Aragão
Juiz da 44ª Zona Eleitoral
INSCRIÇÕES CANCELADAS, RESTABELECIDAS E/OU SUPENSAS
E D I T A L N.º 12 /2019
(Prazo: 10 dias)
O SENHOR DOUTOR Wilson de Alencar Aragão, Juiz Eleitoral desta 44ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, com sede em
Santana do Acaraú, no exercício de suas atribuições legais, e de conformidade com o item 14.8.1 do Manual de Procedimentos
Cartorários (Provimento n.º 01/2014 CRE-CE); TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem
notícia que, em cumprimento ao que preceitua os arts. 71, II e IV e 77, II do Código Eleitoral, combinados com o art. 15 da
Constituição Federal, está disponível no Cartório Eleitoral, o relatório de inscrições SUSPENSAS, CANCELADAS E/OU
REESTABELECIDAS, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 2019, para ciência dos interessados, que poderão
contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se requerida. E para
que se lhes dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no
átrio do Fórum e enviada a matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE. Dado e passado nesta
cidade de Santana do Acaraú, Estado do Ceará, aos oito dias do mês de março de 2019. Eu, _____, Maria Clécia Alves de
Oliveira, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 44ª Zona

049ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA
Processo Nº. 14-30.2018.6.06.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2017
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Interessados(a): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
PRESIDENTE ATUAL : JOSE WHANDERSON PEREIRA DA COSTA
TESOUREIRO ATUAL: MARCELO BEZERRA DA CUNHA
PRESIDENTE 2017 : SILVIO RODRIGUES DE QUEIROZ
TESOUREIRO 2017: FRANCISCO MOZILTON VIEIRA DE MORAIS
Município: PACAJUS/CE.
SENTENÇA
Vistos etc.
Em análise a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do Município de
PACAJUS/CE, referente ao exercício de 2017.
O partido em tela não apresentou a prestação de contas no prazo previsto no art. 32, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 28 da
Resolução TSE nº 23.546/2017
Notificado para regularizar a representação processual(fl. 03) nada foi apresentado.
Certidão expedida pelo cartório eleitoral de fl. 24 relata que não foi encontrada nenhuma movimentação financeira, emissão de
recibos de doações ou registro de repasse de fundo partidário, e considera como não prestadas as prestações de contas.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela consideração de contas não prestadas (fls. 27).
É o relatório e decido em seguida.
Da análise dos autos constata-se a ausência da prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de PACAJUS/CE, omissão que se manteve apesar de ter sido determinada a manifestação,
e não obstante o que dispõe o artigo 32 da Lei 9096/1995:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
Prescreve, ainda, o artigo 37-A, da Lei 9.096/96 (incluído pela Lei nº 13.165, de 2015), que a falta de prestação de contas
implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às
penas da lei.
Ante o exposto, verificado que o órgão partidário não entregou a prestação de contas, com fundamento do 46, IV, da Res. do
TSE nº 23.546/2017, JULGO como NÃO PRESTADAS, as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do
Município de Pacajus/CE, referente ao exercício de 2017.
Com fundamento no art. 48, caput e § 2º da Res. do TSE nº 23.546/2017, determino:
1. A suspensão, com perda, das novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso.
2. Suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Com o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente decisum no sistema SICO e comunique-se ao TRE-CE sobre a
suspensão do registro do partido.
Ciência ao MPE.
Depois de cumpridos os expedientes necessários arquivem-se, com as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pacajus/CE, 25 de fevereiro de 2019.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral - 49ªZE
Processo Nº. 23-89.2018.6.06.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2017
Interessados(a): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
PRESIDENTE ATUAL : NAILIA MARIA FELIX PEREIRA
TESOUREIRO ATUAL: FÁBIO COUTINHO PEREIRA
PRESIDENTE 2017 : CARLOS ALBERTO BRITO PAIXÃO
TESOUREIRO 2017: LUIZ DA COSTA FILHO
Município: PACAJUS/CE.
SENTENÇA
Vistos etc.
Em análise a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS do Município de
PACAJUS/CE, referente ao exercício de 2017.
O partido em tela não apresentou a prestação de contas no prazo previsto no art. 32, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 28 da
Resolução TSE nº 23.546/2017
Notificado para regularizar a representação processual(fl. 03) nada foi apresentado.
Certidão expedida pelo cartório eleitoral de fl. 24 relata que não foi encontrada nenhuma movimentação financeira, emissão de
recibos de doações ou registro de repasse de fundo partidário, e considera como não prestadas as prestações de contas.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela consideração de contas não prestadas (fls. 27).
É o relatório e decido em seguida.
Da análise dos autos constata-se a ausência da prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS de PACAJUS/CE, omissão que se manteve apesar de ter sido determinada a
manifestação, e não obstante o que dispõe o artigo 32 da Lei 9096/1995:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
Prescreve, ainda, o artigo 37-A, da Lei 9.096/96 (incluído pela Lei nº 13.165, de 2015), que a falta de prestação de contas
implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às
penas da lei.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Ante o exposto, verificado que o órgão partidário não entregou a prestação de contas, com fundamento do 46, IV, da Res. do
TSE nº 23.546/2017, JULGO como NÃO PRESTADAS, as contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS, do Município de Pacajus/CE, referente ao exercício de 2017.
Com fundamento no art. 48, caput e § 2º da Res. do TSE nº 23.546/2017, determino:
1. A suspensão, com perda, das novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso.
2. Suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Com o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente decisum no sistema SICO e comunique-se ao TRE-CE sobre a
suspensão do registro do partido.
Ciência ao MPE.
Depois de cumpridos os expedientes necessários arquivem-se, com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pacajus/CE, 25 de fevereiro de 2019.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral - 49ªZE
Processo Nº. 94-91.2018.6.06.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ELEIÇÃO 2018
Interessados(a): PARTIDO PROGRESSISTA – PP
PRESIDENTE : FLANKY JOSE AMARAL CHAVES
Município: PACAJUS/CE.
SENTENÇA
Vistos etc.
Em análise a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do PARTIDO PROGRESSISTA – PP do Município de
PACAJUS/CE, referente à Eleição de 2018.
O partido em tela não apresentou a prestação de contas parciais, conforme art. 50 § 4º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Notificado para regularizar a omissão (fls.12/13), foram apresentados, intempestivamente, em 14/01/2019, os extratos das
prestações de contas.
Parecer inicial da análise técnica expedida pelo cartório eleitoral de fl. 32, apontou algumas irregularidades para serem
sanadas. Notificado pelo DJE nº 26/2019, o partido apresentou novos extratos da prestação de contas retificadora e
documentos sob. Protocolo 2525/2019.
Após nova análise, o parecer conclusivo de fl. 49 sugeriu a desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fls. 50).
É o relatório e decido em seguida.
Da análise dos autos, constata-se que o PARTIDO PROGRESSISTA – PP de Pacajus/CE, mesmo cumprindo o art. 49 da Res.
TSE nº 23.553/2017 e apresentando resposta às falhas apontadas no parecer técnico inicial, não cumpriu com a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica prevista no artigo 10 da Res. TSE nº 23.553/2017, o que ficou
comprovado pelo extrato de (fls. 46 a 47).
Ante o exposto, verificado que o órgão partidário não abriu conta bancária exigida, com fundamento no art. 77, III, da Res. do
TSE nº 23.553/2017, JULGO como DESAPROVADAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTA – PP, do Município de
Pacajus/CE, referente às Eleições de 2018.
Com fundamento no art. 77, § 6º da Res. do TSE nº 23.553/2017, determino:
1. A suspensão, com perda, das novas cotas do Fundo Partidário, pelo período de 6(seis) meses, após transito em julgado;
Ciência ao Ministério Publico Eleitoral e remeta-se cópia ao conforme art. 84 da Res. do TSE nº 23.553/2017.
Proceda-se ao registro do presente decisum no sistema SICO.
Depois de cumpridos os expedientes necessários arquivem-se, com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pacajus/CE, 27 de fevereiro de 2019.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral - 49ªZE
Processo Nº. 109-60.2018.6.06.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ELEIÇÃO 2018
Interessados(a): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
PRESIDENTE: FELIPE RONNER DE AGUIAR CHAVES
Município: PACAJUS/CE.
SENTENÇA
Vistos etc.
Em análise a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do Município
de PACAJUS/CE, referente à Eleição de 2018.
O partido em tela não apresentou a prestação de contas parciais, conforme art. 50 § 4º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Notificado para regularizar a omissão (fls.04/05), foram apresentados, intempestivamente, em 23/11/2019, os extratos das
prestações de contas.
Parecer inicial da análise técnica expedida pelo cartório eleitoral de fl. 25, apontou algumas irregularidades para serem
sanadas. O partido foi notificado pelo DJE nº 25/2019 e nada foi apresentado a este cartório conforme certidão de fl. 26v.
Após nova análise, o parecer conclusivo de fl. 27 sugeriu a desaprovação das contas.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fls. 28).
É o relatório e decido em seguida.
Da análise dos autos, constata-se que o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de Pacajus/CE, mesmo cumprindo
o art. 49 da Res. TSE nº 23.553/2017, o partido devidamente notificado, não sanou as irregularidades apontadas em parecer
técnico o que compromete a regularidade da prestação de contas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 77, III, da Res. do TSE nº 23.553/2017, JULGO como DESAPROVADAS as contas do
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, do Município de Pacajus/CE, referente às Eleições de 2018.
Com fundamento no art. 77, § 6º da Res. do TSE nº 23.553/2017, determino:
1. A suspensão, com perda, das novas cotas do Fundo Partidário, pelo período de 6(seis) meses, após transito em julgado;
Ciência ao Ministério Publico Eleitoral e remeta-se cópia ao conforme art. 84 da Res. do TSE nº 23.553/2017.
Proceda-se ao registro do presente decisum no sistema SICO.
Depois de cumpridos os expedientes necessários arquivem-se, com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pacajus/CE, 27 de fevereiro de 2019.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral - 49ªZE
Editais
EDITAL
EDITAL Nº 18/2019
Prestações de CONTAS -ELEIÇÃO 2018
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. ALFREDO ROLIM PEREIRA, MM. Juiz Eleitoral, desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e
Chorozinho, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo apresentou extrato
das prestações de contas das eleições de 2018, prevista no art. 48, II, d) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, facultando-se a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017.
PARTIDO
PRESIDENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP CHOROZINHO
WENDEL CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 22 de fevereiro de 2019. Eu, _______,
Anne Ursuly Façanha Raulusaitis, Chefe de Cartório - respondendo, o digitei e conferi.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral – 49ªZE

066ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA
Processo nº: 41-25.2019.6.06.0066
Protocolo Nº 36.527/2018
INTERESSADO: Zacarias Rebouças de França
Nos autos do procedimento acima identificado, foi proferida a seguinte sentença:
“Trata-se de prestação de contas de ZACARIAS REBOUÇAS DE FRANÇA, referente à prestação de contas como candidato a
vereador nas eleições de 2008 pelo município de Aquiraz/CE.
Informação à fl. 24 que sugere a extinção e arquivamento do feito, com perda de objeto, sem resolução de mérito.
Dado vistas ao Ministério Público Eleitoral, o representante do parquet emitiu parecer, à fl. 26, também pela perda de objeto
sem resolução de mérito.
É o relatório.
Decido.
De fato, protocolada a presente prestação após dez anos do prazo, provavelmente somente com objetivo de regularização
cadastral, seria inócua qualquer decisão, principalmente em uma eventual desaprovação, pois a sanção imposta no art. 41 §3º
da Resolução TSE nº 22.715/2008, é de apenas o eleitor permanecer impedido de registrar candidatura no curso do mandado
ao qual concorreu, mandado esse que terminou no final do ano de 2012.
Assim, decorreu a perda de seu interesse jurídico.
Ante o exposto, e em consonância com a manifestação ministerial, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, nos
termos do Art. 267, VI do CPC, pois o transcorrer do prazo privou o processo de relevância atual, de modo que se tornaria
meramente hipotética outra decisão a seu respeito.
Dessa forma, determino o seu arquivamento após o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Observadas as
formalidades legais e exaustos os prazos, arquive-se com a devida baixa.. Aquiraz-CE, 18 de fevereiro de 2019.
Maria Tereza Farias Frota –
Juíza Eleitoral - 66ª ZE”
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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073ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Expediente:
COMUNICAÇÃO PÓLIS #327493
Assunto:
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
ADAILTON DA SILVA DAMASCENO
Recebido hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos, encaminhada via sistema PÓLIS , comunicação #327493, de ADAILTON DA
SILVA DAMASCENO, filho de Luis Silva Damasceno e Antonia Delfina da Silva Damasceno, nascido em 08/05/1977, natural
de Ibiapina/CE, com inscrição eleitoral de nº 041394360744, em razão de condenação criminal nos autos do processo nº 399320.2015.8.06.0087, tombado na Secretaria da Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE, pela prática do delito tipificado no art.
180, caput, e art. 311,caput, ambos do Código Penal e art. 309, caput, do Código de Trânsito, cujo trânsito em julgado ocorreu
em 24/10/2018.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor em tela estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores,
DETERMINO o lançamento da suspensão dos direitos políticos, por meio do registro do código ASE 337 (motivo/forma 7 –
condenação criminal – LC 64/90, art. 1º, inciso I, alínea e) no cadastro eleitoral de ADAILTON DA SILVA DAMASCENO,
inscrição de número 041394360744, com fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78
da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral), na Lei Complementar nº 64/90 e no Provimento CGE nº 06/2009, que aprovou as instruções
para utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor – ASE, pela condenação criminal citada na comunicação
judicial.
Cumpra-se, desde já, com o lançamento do respectivo ASE no sistema ELO, certificando-se neste expediente.
Após, proceda-se com o arquivamento.
Ibiapina – CE, 11 de março de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA de IBIAPINA-CE
DESPACHO
Expediente:
COMUNICAÇÃO PÓLIS #327488
Assunto:
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
JOSE AIRTON TEIXEIRA DE SOUSA
Recebido hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos, encaminhada via sistema PÓLIS , comunicação #327488, de JOSE AIRTON
TEIXEIRA DE SOUSA, filho de Francisco Teixeira de Sousa e Inez Rodrigues Teixeira de Sousa, nascido em 24/05/1971,
natural de Ibiapina/CE, com inscrição eleitoral de nº 035525730787, em razão de condenação criminal nos autos do processo
nº 4218-40.2015.8.06.0087, tombado na Secretaria da Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE, pela prática do delito tipificado
no art. 213, § 1º, do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06/12/2018.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor em tela estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores,
DETERMINO o lançamento da suspensão dos direitos políticos, por meio do registro do código ASE 337 (motivo/forma 7 –
condenação criminal – LC 64/90, art. 1º, inciso I, alínea e) no cadastro eleitoral de JOSE AIRTON TEIXEIRA DE SOUSA,
inscrição de número 035525730787, com fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78
da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral), na Lei Complementar nº 64/90 e no Provimento CGE nº 06/2009, que aprovou as instruções
para utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor – ASE, pela condenação criminal citada na comunicação
judicial.
Cumpra-se, desde já, com o lançamento do respectivo ASE no sistema ELO, certificando-se neste expediente.
Após, proceda-se com o arquivamento.
Ibiapina – CE, 11 de março de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA de IBIAPINA-CE
DESPACHO
Expediente:
COMUNICAÇÃO PÓLIS #327549
Assunto:
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
KYOKO GOMES
Recebido hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos, encaminhada via sistema PÓLIS, comunicação #327549, de KYOKO GOMES,
filho de Euridice Gomes, brasileiro, nascido em Ibiapina/CE aos 20/07/1982, com inscrição eleitoral de nº 053689690701, em
razão de condenação criminal nos autos do processo nº 4366-85.2014.8.06.0087, tombado na Vara Única da Comarca de
Ibiapina - Ibiapina/CE, pela prática do delito tipificado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (SISNAD), cujo trânsito em
julgado ocorreu em 26/09/2017.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor em tela estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores,
DETERMINO o lançamento da suspensão dos direitos políticos, por meio do registro do código ASE 337 (motivo/forma 2) no
cadastro eleitoral de KYOKO GOMES, inscrição de número 053689690701, com fundamento no art. 15, inciso III, da
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Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral) e no Provimento CGE nº 06/2009, que
aprovou as instruções para utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor – ASE, pela condenação criminal citada
na comunicação judicial.
Cumpra-se, desde já, com o lançamento do respectivo ASE no sistema ELO, certificando-se neste expediente.
Após, proceda-se com o arquivamento.
Ibiapina – CE, 11 de março de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA de IBIAPINA-CE
DESPACHO
Expediente:
COMUNICAÇÃO PÓLIS #327533
Assunto:
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
MARINALDO ARCANJO DE OLIVEIRA
Recebido hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos, encaminhada via sistema PÓLIS , comunicação #327533, de MARINALDO
ARCANJO DE OLIVEIRA, filho de Adelino Pedro de Oliveira e Tereza Maria Arcanjo, nascido em 10/05/1991, natural de
Ubajara/CE, com inscrição eleitoral de nº 078414640744, em razão de condenação criminal nos autos do processo nº 415350.2012.8.06.0087, tombado na Secretaria da Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE, pela prática do delito tipificado no art.
157, § 3º, parte 2 c/c art. 61, caput, II, H, ambos do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/10/2018.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor em tela estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores,
DETERMINO o lançamento da suspensão dos direitos políticos, por meio do registro do código ASE 337 (motivo/forma 7 –
condenação criminal – LC 64/90, art. 1º, inciso I, alínea e) no cadastro eleitoral de MARINALDO ARCANJO DE OLIVEIRA,
inscrição de número 078414640744, com fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78
da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral), na Lei Complementar nº 64/90 e no Provimento CGE nº 06/2009, que aprovou as instruções
para utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor – ASE, pela condenação criminal citada na comunicação
judicial.
Cumpra-se, desde já, com o lançamento do respectivo ASE no sistema ELO, certificando-se neste expediente.
Após, proceda-se com o arquivamento.
Ibiapina – CE, 11 de março de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA de IBIAPINA-CE
DESPACHO
Expediente:
COMUNICAÇÃO PÓLIS #327501
Assunto:
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
FELIPE OLIVEIRA GONÇALVES
Recebido hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos, encaminhada via sistema PÓLIS , comunicação #327501, de FELIPE OLIVEIRA
GONÇALVES, filho de Francisco Ferreira Gonçalves e Luzia Oliveira Gonçalves, nascido em 29/11/1996, natural de
Ibiapina/CE, com inscrição eleitoral de nº 084576030701, em razão de condenação criminal nos autos do processo nº 571118.2016.8.06.0087, tombado na Secretaria da Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE, pela prática do delito tipificado no art.
155, §4º, IV do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/10/2018.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor em tela estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores,
DETERMINO o lançamento da suspensão dos direitos políticos, por meio do registro do código ASE 337 (motivo/forma 7 –
condenação criminal – LC 64/90, art. 1º, inciso I, alínea e) no cadastro eleitoral de FELIPE OLIVEIRA GONÇALVES, inscrição
de número 084576030701, com fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78 da Lei
4.737/65 (Código Eleitoral), na Lei Complementar nº 64/90 e no Provimento CGE nº 06/2009, que aprovou as instruções para
utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor – ASE, pela condenação criminal citada na comunicação judicial.
Cumpra-se, desde já, com o lançamento do respectivo ASE no sistema ELO, certificando-se neste expediente.
Após, proceda-se com o arquivamento.
Ibiapina – CE, 11 de março de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA de IBIAPINA-CE
DESPACHO
Expediente:
COMUNICAÇÃO PÓLIS #327495
Assunto:
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
ALEXANDRE BRUNO RODRIGUES CAVALCANTE
Recebido hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos, encaminhada via sistema PÓLIS , comunicação #327495, de ALEXANDRE
BRUNO RODRIGUES CAVALCANTE, filho de Alexandre Farias Cavalcante e Maria Adriana de Sousa Rodrigues, nascido em
28/01/1995, natural de Fortaleza/CE, com inscrição eleitoral de nº 082276580779, em razão de condenação criminal nos autos

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 2019, Número 047

Fortaleza, terça-feira, 12 de março de 2019

Página 36

do processo nº 5711-18.2016.8.06.0087, tombado na Secretaria da Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE, pela prática do
delito tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/10/2018.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor em tela estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores,
DETERMINO o lançamento da suspensão dos direitos políticos, por meio do registro do código ASE 337 (motivo/forma 7 –
condenação criminal – LC 64/90, art. 1º, inciso I, alínea e) no cadastro eleitoral de ALEXANDRE BRUNO RODRIGUES
CAVALCANTE, inscrição de número 082276580779, com fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, nos arts.
71, inciso II e 78 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral), na Lei Complementar nº 64/90 e no Provimento CGE nº 06/2009, que
aprovou as instruções para utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor – ASE, pela condenação criminal citada
na comunicação judicial.
Cumpra-se, desde já, com o lançamento do respectivo ASE no sistema ELO, certificando-se neste expediente.
Após, proceda-se com o arquivamento.
Ibiapina – CE, 11 de março de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA de IBIAPINA-CE
DESPACHO
Assunto:
RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Comunicação Pólis:
#327692
Interessado:
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA
o
047000260701
Inscrição Eleitoral n :
Recebido hoje.
Trata-se de restabelecimento dos direitos políticos de ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA, inscrição eleitoral nº
047000260701, nos termos do disposto na sentença exarada nos autos do processo de extinção de punibilidade criminal nº
4205-12.2013.8.06.0087, datada de 01/03/2018, feito que tramita na Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE, encaminhada
nesta data via sistema Pólis, comunicação #327692.
O apenado teve seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal imposta pelo juízo da Vara Única da
Comarca de Ibiapina/CE, nos autos do processo nº 118-57.2006.8.06.0087, cujo trânsito em julgado se deu em 13/09/2013,
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 2º, I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
Como é cediço, a Constituição Federal no art. 15, inciso III, estabelece que a condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos, acarreta a suspensão dos Direitos Políticos, cujo ato se exaure mediante extinção da pena.
Por seu turno, no caso concreto não observo a incidência da inelegibilidade conforme art. 1º, I, alínea e da Lei Complementar
nº 64/90 alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 52, § 3º, e 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, no Provimento da
Corregedoria Geral Eleitoral nº 06/2009 e na LC nº 64/90, DETERMINO o restabelecimento dos direitos políticos de ANTONIO
CARLOS FERREIRA DE SOUSA, nascido em 10/04/1976, natural de Ibiapina/CE, filho de Francisca Ferreira de Sousa, título
de eleitor nº 047000260701, mediante o registro do código ASE 370 (cessação do impedimento – suspensão), motivo/forma 1
(extinção da causa de restrição), no seu cadastro eleitoral, inativando tão somente o ASE 337 causador da mencionada
suspensão dos direitos políticos.
Expedientes necessários.
Após, arquive-se.
Ibiapina – CE, 11 de março de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª Zona de Ibiapina-CE
DESPACHO
Assunto:
RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS
PÓLIS/Comunicação:
#327700
Interessado:
PAULO ROBERTO ARAGÃO FERRO
o
021046270710
Inscrição Eleitoral n :
Recebido hoje.
Trata-se de restabelecimento dos direitos políticos de PAULO ROBERTO ARAGÃO FERRO, inscrição eleitoral nº
021046270710, nos termos da sentença exarada nos autos do processo de extinção de punibilidade criminal nº 303488.2011.8.08.0087, datada de 10/07/2018, feito que tramita na Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE.
O apenado teve seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal imposta pelo juízo da Vara Única da
Comarca de Ibiapina/CE, nos autos do processo nº 3034-88.2011.8.08.0087, cujo trânsito em julgado se deu em 27/01/2011,
pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. No entanto, o ASE de suspensão dos direitos políticos não
fora lançado na sua inscrição, conforme documentação anexa.
Como é cediço, a Constituição Federal no art. 15, inciso III, estabelece que a condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos, acarreta a suspensão dos Direitos Políticos, cujo ato se exaure mediante extinção da pena.
Por seu turno, no caso em concreto observo a incidência da inelegibilidade conforme art. 1º, I, alínea e da Lei Complementar
nº 64/90 alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 52, § 3º, e 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, no Provimento da
Corregedoria Geral Eleitoral nº 06/2009 e na LC nº 64/90, DETERMINO que seja lançado o ASE 540 no cadastro eleitoral de
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PAULO ROBERTO ARAGÃO FERRO, inscrição nº 021046270710, pelo período de 08 (oito) anos a contar do dia 10/07/2018,
data da sentença de extinção de pena.
Encaminhe cópia deste expediente ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para que seja providenciada a retirada do nome do
eleitor em tela da base de perda e suspensão dos direitos políticos, em função da condenação criminal supramencionada.
Expedientes necessários.
Após, arquive-se.
Ibiapina – CE, 11 de março de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª Zona de Ibiapina-CE
Editais
EDITAL No 018/2019
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
(PRAZO: 15 DIAS)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, MM. Juiz Eleitoral pela 73a Zona Eleitoral,
Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme estabelecido nos termos dos arts.
71, IV e 77, II do Código Eleitoral e art. 2º da Resolução TSE nº23.556/2017, que nesta data foram CANCELADAS as
inscrições eleitorais das eleitoras abaixo identificadas, pertencentes a esta 73ª Zona Eleitoral, em razão de seus falecimentos
registrados em Cartório de Registro Civil, sendo recebido nesta data no Sistema PÓLIS.
Nome
Inscrição
Dt óbito
Cartório
FRANCISCA CARVALHO DE SOUSA
017985230744
26/02/2019
Cartório Parente - Ubajara/CE
MARIANA ALEXANDRE DE SOUSA
018042150752
05/02/2018
Cartório de Registro Civil – 2ºOfício – São
Benedito/CE
RITA MARIA DO ESPÍRITO SANTO
018035630795
10/02/2019
Cartório Ofício de Notas e de Registros Frecheirinha/CE
E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, e que no futuro ninguém alegue
ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz fosse o presente edital publicado e afixado no local de costume pelo
prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que terão prazo de 05 (cinco) dias para contestar. Dado e passado nesta
cidade de Ibiapina, estado do Ceará, aos 11 (onze) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Alessandro José de Almeida, Chefe do Cartório Eleitoral da 73ª ZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Anderson Alexandre Nascimento Silva.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
a
Juiz Eleitoral da 73 ZE-Ibiapina/CE

074ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo: 53-49.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Croatá
Advogado: Francisco Gomes Ribeiro, OAB/CE 7.847
SENTENÇA 01/2019
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Croatá, cujo
prestador é o Partido Trabalhista Brasileiro.
Em observância ao prazo estipulado no art. 52, ˜1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
67/2019, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
Em cumprimento à ordem exarada na fl. 10, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 13 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 14/15.
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
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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Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 55-19.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido Social Democrático - PSD de Croatá
Advogada: Jakeline Freitas Felinto, OAB/CE 31561
SENTENÇA 02/2019
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Croatá, cujo
prestador é o Partido Social Democrático - PSD de Croatá
Em observância ao rito estipulado no art. 52, ˜1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
01/2019, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
Em cumprimento à ordem exarada na fl. 12, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 15 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 16/17.
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 51-79.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido Democrático Trabalhista - PDT de Croatá
Advogada: Francisco Gomes Ribeiro, OAB/CE 7847
SENTENÇA 04/2019
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Croatá, cujo
prestador é o Partido Democrático Trabalhista - PDT de Croatá.
Em observância ao rito estipulado no art. 52, ˜1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
67/2018, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
Em cumprimento à ordem exarada na fl. 13, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 16 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 17/18.
É o relatório, no essencial.
Decido.
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Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 46-57.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Interessados: Partido da Mulher Brasileira – PMB de Croatá; José Hélio Bezerra, presidente do PMB; Cláudio Nascimento de
Abreu, tesoureiro do PMB.
SENTENÇA 08/2019
Vistos etc.
Trata-se de processo iniciado com informação do Chefe de Cartório dando conta de uma lista de agremiações do município de
Croatá que não apresentaram contas referente às eleições gerais de 2018.
Em observância ao rito estabelecido no art. 52, ˜6º, II da RES. TSE. 23.553/2017, foram citadas todas as agremiações
listadas na fl. 02, tanto na pessoa do presidente, como na pessoa do tesoureiro, sendo certo que apenas o partido PMB
permaneceu omisso, tendo sido as contas dos demais apreciadas em autos apartados.
Fazendo uso subsidiário do art. 346 do CPC, por meio do despacho 04/2019 (fl. 19), foi decretada a revelia dos omissos,
correndo os prazos a partir da publicação em meio oficial.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral, opinou pelo julgamento das contas como "não prestadas".
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que os autos tramitaram de forma regular, observando todas as prescrições da RES TSE
23.553/2017, não havendo nenhuma providência saneadora a ser adotada.
Com efeito, o art. 48, II, "d" da resolução citada é clara ao estabelecer a obrigação de prestação de contas das agremiações
partidárias municipais, mesmo em eleições gerais. Exigência expressa – inclusive – de estatura constitucional, não podendo os
partidos políticos envolvidos no pleito, direta ou indiretamente, se eximirem de prestar contas de seus eventuais gastos, sob
pena de fragilizar o processo democrático pátrio.
Observando o entendimento jurisprudencial consolidado da responsabilidade solidária entre o partido político e seus dirigentes
(presidente e tesoureiro), constato que foi dada ciência a cada um dos interessados, tendo optado todos eles pela inércia, que
atrai a incidência do julgamento das contas como não prestadas (art. 52, ˜6º, VI da RES TSE 23.533/2017) e enseja também
a perda do direito ao recebimento do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção (art. 83,
II do mesmo normativo).
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fundamento nos arts. 77, IV e 83, II da RES TSE 23.553/2017
c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela não prestação das contas referentes à eleição geral de 2018 de
todos os interessados relacionados no início, determinando ainda a perda do direito ao recebimento do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção respectivo.
Oficie-se à SEDAP para as providências que competir.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se via publicação oficial.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 07/03/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 47-42.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Interessados (todos de Guaraciaba do Norte):
Partido AVANTE
Manoel Carneiro Matos Neto, presidente do AVANTE
Antônio Pinto Martins, tesoureiro do AVANTE
Partido Democrático Trabalhista - PDT
Shirley Kátia Lima Freitas, presidente do PDT
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Márcia Maria Barroso – PDT
Partido da República – PR
Francisco José Mesquita, presidente do PR
Antônio Eneas Rodrigues Bezerra de Menezes, tesoureiro do PR
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
Egberto Martins Farias, presidente do PSDB
Maria Naide Galvão Martins – tesoureira do PSDB
Partido Social Democrático – PSD
José Cefas Pontes Melo, presidente do PSD
Ítalo Soares Braga Sousa, tesoureiro do PSD
SENTENÇA 07/2019
Vistos etc.
Trata-se de processo iniciado com informação do Chefe de Cartório dando conta de uma lista de agremiações do município de
Guaraciaba do Norte que não apresentaram contas referente às eleições gerais de 2018.
Em observância ao rito estabelecido no art. 52, ˜6º, II da RES. TSE. 23.553/2017, foram citadas todas as agremiações
listadas na fl. 02, tanto na pessoa do presidente, como na pessoa do tesoureiro, sendo certo que apenas os partidos PRB e
PMB cumpriram a obrigação (ex vi fl. 26), tendo suas contas sido apreciadas em autos apartados.
Fazendo uso subsidiário do art. 346 do CPC, por meio do despacho 11/2019 (fl. 27), foi decretada a revelia dos omissos,
correndo os prazos a partir da publicação em meio oficial.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral, opinou pelo julgamento das contas como "não prestadas".
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que os autos tramitaram de forma regular, observando todas as prescrições da RES TSE
23.553/2017, não havendo nenhuma providência saneadora a ser adotada.
Com efeito, o art. 48, II, "d" da resolução citada é clara ao estabelecer a obrigação de prestação de contas das agremiações
partidárias municipais, mesmo em eleições gerais. Exigência expressa – inclusive – de estatura constitucional, não podendo os
partidos políticos envolvidos no pleito, direta ou indiretamente, se eximirem de prestar contas de seus eventuais gastos, sob
pena de fragilizar o processo democrático pátrio.
Observando o entendimento jurisprudencial consolidado da responsabilidade solidária entre o partido político e seus dirigentes
(presidente e tesoureiro), constato que foi dada ciência a cada um dos interessados, tendo optado todos eles pela inércia, que
atrai a incidência do julgamento das contas como não prestadas (art. 52, ˜6º, VI da RES TSE 23.533/2017) e enseja também
a perda do direito ao recebimento do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção (art. 83,
II do mesmo normativo).
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fundamento nos arts. 77, IV e 83, II da RES TSE 23.553/2017
c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela não prestação das contas referentes à eleição geral de 2018 de
todos os interessados relacionados no início, determinando ainda a perda do direito ao recebimento do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção respectivo.
Oficie-se à SEDAP para as providências que competir.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se via publicação oficial.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 07/03/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 1-19.2019.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido da Mulher Brasileira - PMB de Guaraciaba do Norte
Advogada: Marcelo Vieira Costa, OAB/CE 27409B/CE
SENTENÇA 05/2019
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Guaraciaba do
Norte, cujo prestador é o Partido da Mulher Brasileira - PMB de Guaraciaba do Norte.
Em observância ao rito estipulado no art. 52, ˜1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
02/2019, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
Em cumprimento à ordem exarada na fl. 08, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 11 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 12/13.
É o relatório, no essencial.
Decido.
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Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 50-94.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido da Republica - PR de Croatá
Advogada: Francisco Gomes Ribeiro, OAB/CE 7847
SENTENÇA 06/2019
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Croatá, cujo
prestador é o Partido da Republica - PR de Croatá.
Em observância ao rito estipulado no art. 52, ˜1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
67/2018, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
Em cumprimento à ordem exarada na fl. 09, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 12 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 13/14.
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
sentenças de prestação de contas
Processo: 46-57.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Interessados: Partido da Mulher Brasileira – PMB de Croatá; José Hélio Bezerra, presidente do PMB; Cláudio Nascimento de
Abreu, tesoureiro do PMB.
SENTENÇA 08/2019
Vistos etc.
Trata-se de processo iniciado com informação do Chefe de Cartório dando conta de uma lista de agremiações do município de
Croatá que não apresentaram contas referente às eleições gerais de 2018.
Em observância ao rito estabelecido no art. 52, ˜6º, II da RES. TSE. 23.553/2017, foram citadas todas as agremiações
listadas na fl. 02, tanto na pessoa do presidente, como na pessoa do tesoureiro, sendo certo que apenas o partido PMB
permaneceu omisso, tendo sido as contas dos demais apreciadas em autos apartados.
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Fazendo uso subsidiário do art. 346 do CPC, por meio do despacho 04/2019 (fl. 19), foi decretada a revelia dos omissos,
correndo os prazos a partir da publicação em meio oficial.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral, opinou pelo julgamento das contas como "não prestadas".
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que os autos tramitaram de forma regular, observando todas as prescrições da RES TSE
23.553/2017, não havendo nenhuma providência saneadora a ser adotada.
Com efeito, o art. 48, II, "d" da resolução citada é clara ao estabelecer a obrigação de prestação de contas das agremiações
partidárias municipais, mesmo em eleições gerais. Exigência expressa – inclusive – de estatura constitucional, não podendo os
partidos políticos envolvidos no pleito, direta ou indiretamente, se eximirem de prestar contas de seus eventuais gastos, sob
pena de fragilizar o processo democrático pátrio.
Observando o entendimento jurisprudencial consolidado da responsabilidade solidária entre o partido político e seus dirigentes
(presidente e tesoureiro), constato que foi dada ciência a cada um dos interessados, tendo optado todos eles pela inércia, que
atrai a incidência do julgamento das contas como não prestadas (art. 52, ˜6º, VI da RES TSE 23.533/2017) e enseja também
a perda do direito ao recebimento do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção (art. 83,
II do mesmo normativo).
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fundamento nos arts. 77, IV e 83, II da RES TSE 23.553/2017
c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela não prestação das contas referentes à eleição geral de 2018 de
todos os interessados relacionados no início, determinando ainda a perda do direito ao recebimento do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção respectivo.
Oficie-se à SEDAP para as providências que competir.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se via publicação oficial.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 07/03/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 47-42.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Interessados (todos de Guaraciaba do Norte):
Partido AVANTE
Manoel Carneiro Matos Neto, presidente do AVANTE
Antônio Pinto Martins, tesoureiro do AVANTE
Partido Democrático Trabalhista - PDT
Shirley Kátia Lima Freitas, presidente do PDT
Márcia Maria Barroso – PDT
Partido da República – PR
Francisco José Mesquita, presidente do PR
Antônio Eneas Rodrigues Bezerra de Menezes, tesoureiro do PR
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
Egberto Martins Farias, presidente do PSDB
Maria Naide Galvão Martins – tesoureira do PSDB
Partido Social Democrático – PSD
José Cefas Pontes Melo, presidente do PSD
Ítalo Soares Braga Sousa, tesoureiro do PSD
SENTENÇA 07/2019
Vistos etc.
Trata-se de processo iniciado com informação do Chefe de Cartório dando conta de uma lista de agremiações do município de
Guaraciaba do Norte que não apresentaram contas referente às eleições gerais de 2018.
Em observância ao rito estabelecido no art. 52, §6º, II da RES. TSE. 23.553/2017, foram citadas todas as agremiações listadas
na fl. 02, tanto na pessoa do presidente, como na pessoa do tesoureiro, sendo certo que apenas os partidos PRB e PMB
cumpriram a obrigação (ex vi fl. 26), tendo suas contas sido apreciadas em autos apartados.
Fazendo uso subsidiário do art. 346 do CPC, por meio do despacho 11/2019 (fl. 27), foi decretada a revelia dos omissos,
correndo os prazos a partir da publicação em meio oficial.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral, opinou pelo julgamento das contas como "não prestadas".
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que os autos tramitaram de forma regular, observando todas as prescrições da RES TSE
23.553/2017, não havendo nenhuma providência saneadora a ser adotada.
Com efeito, o art. 48, II, "d" da resolução citada é clara ao estabelecer a obrigação de prestação de contas das agremiações
partidárias municipais, mesmo em eleições gerais. Exigência expressa – inclusive – de estatura constitucional, não podendo os
partidos políticos envolvidos no pleito, direta ou indiretamente, se eximirem de prestar contas de seus eventuais gastos, sob
pena de fragilizar o processo democrático pátrio.
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Observando o entendimento jurisprudencial consolidado da responsabilidade solidária entre o partido político e seus dirigentes
(presidente e tesoureiro), constato que foi dada ciência a cada um dos interessados, tendo optado todos eles pela inércia, que
atrai a incidência do julgamento das contas como não prestadas (art. 52, §6º, VI da RES TSE 23.533/2017) e enseja também a
perda do direito ao recebimento do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção (art. 83, II
do mesmo normativo).
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, com fundamento nos arts. 77, IV e 83, II da RES TSE 23.553/2017
c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela não prestação das contas referentes à eleição geral de 2018 de
todos os interessados relacionados no início, determinando ainda a perda do direito ao recebimento do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção respectivo.
Oficie-se à SEDAP para as providências que competir.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se via publicação oficial.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 07/03/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 50-94.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido da Republica - PR de Croatá
Advogada: Francisco Gomes Ribeiro, OAB/CE 7847
SENTENÇA 06/2019
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Croatá, cujo
prestador é o Partido da Republica - PR de Croatá.
Em observância ao rito estipulado no art. 52, §1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
67/2018, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
Em cumprimento à ordem exarada na fl. 09, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 12 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 13/14.
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 1-19.2019.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido da Mulher Brasileira - PMB de Guaraciaba do Norte
Advogada: Marcelo Vieira Costa, OAB/CE 27409B/CE
SENTENÇA 05/2019
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Guaraciaba do
Norte, cujo prestador é o Partido da Mulher Brasileira - PMB de Guaraciaba do Norte.
Em observância ao rito estipulado no art. 52, §1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
02/2019, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
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Em cumprimento à ordem exarada na fl. 08, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 11 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 12/13.
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 51-79.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido Democrático Trabalhista - PDT de Croatá
Advogada: Francisco Gomes Ribeiro, OAB/CE 7847
SENTENÇA 04/2019
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Croatá, cujo
prestador é o Partido Democrático Trabalhista - PDT de Croatá.
Em observância ao rito estipulado no art. 52, §1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
67/2018, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
Em cumprimento à ordem exarada na fl. 13, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 16 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 17/18.
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 55-19.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido Social Democrático - PSD de Croatá
Advogada: Jakeline Freitas Felinto, OAB/CE 31561
SENTENÇA 02/2019
Vistos etc.
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Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Croatá, cujo
prestador é o Partido Social Democrático - PSD de Croatá
Em observância ao rito estipulado no art. 52, §1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
01/2019, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
Em cumprimento à ordem exarada na fl. 12, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 15 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 16/17.
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
Processo: 53-49.2018.6.06.0074
Natureza: Prestação de Contas de Campanha da Eleição Geral de 2018
Prestador: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Croatá
Advogado: Francisco Gomes Ribeiro, OAB/CE 7.847
SENTENÇA 01/2019
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral referente à eleição Geral de 2018 do Município de Croatá, cujo
prestador é o Partido Trabalhista Brasileiro.
Em observância ao prazo estipulado no art. 52, §1º da RES TSE 23.553/2017, o prestador apresentou a prestação
intempestivamente, juntando a documentação necessária.
Após a validação do extrato de contas apresentado pelo Cartório Eleitoral através do sistema SPCE, foi publicado o Edital
67/2019, para fins de eventual impugnação, tendo transcorrido in albis o referido lapso.
Em cumprimento à ordem exarada na fl. 10, o setor técnico iniciou as atividades de análise dos documentos colacionados,
tendo apresentado na fls. 13 parecer conclusivo opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral, entendendo tal prestação como regular, acompanhou o entendimento da
unidade técnica, conforme se vê no parecer de fls. 14/15.
É o relatório, no essencial.
Decido.
Compulsando os autos, observo que prestação em exame foi processada pelo sistema simplificado, previsto pelos arts. 65 e
seguintes da RES TSE 23.553/2017, tendo sido instruída com os documentos necessários, não tendo esta Magistrada
identificado, salvo a intempestividade, quaisquer suspeitas de irregularidade que possa maculá-la, tampouco quaisquer das
hipóteses elencadas no art. 69, I a III da mesma resolução. Também não houve impugnações.
No mesmo sentido, o Ministério Publico Eleitoral e o Chefe de Cartório, que efetuou o exame técnico das contas, opinaram
pela aprovação com ressalvas destas, haja vista não terem sido detectadas impropriedades e/ou irregularidades que
inviabilizassem sua aprovação, exceto a intempestividade.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Ministerial e Técnico, com fundamento no art. 77, II da RES TSE
23.553/2017 c/c arts. 316 do CPC, julgo extinto o presente feito pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas
pelo prestador acima identificado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 20/02/2019.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ª ZE
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076ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado
Partido dos Trabalhadores – PT – Exercício 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 197-85 – Classe 25 (197-85.2016.6.06.0076)
ORIGEM: Mauriti/CE
INTERESSADO: Partido dos Trabalhadores – PT, Municipal
AVISO
Publica-se, para ciência dos interessados, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício do
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Mauriti/CE, referente ao exercício financeiro de 2015, protocolizado
em 23/09/2016 sob o nº 112.312/2016, de acordo com o artigo 32, § 2º da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 c/c o art
31 § 1º, da Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015. Informa-se que o anexo com o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício encontra-se publicado e disponível no átrio do Cartório Eleitoral.
Com esta publicação, os autos permanecerão em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais, qualquer
interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas
reprográficas.
Mauriti, 11 de março de 2019
LuisSávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral

078ª Zona Eleitoral
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2016
EDITAL N.º 008/2019
PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2016
O Excelentíssimo Sr. Dr. Erick Omar Soares Araújo, Juiz Eleitoral da 78ª Zona, Horizonte/CE, no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo relacionado (Anexo
1), sediado em Itaitinga/CE, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
de 2016, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro no § 3º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem como sua afixação no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Horizonte/CE, aos 11(onze) dias de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Rogério Ferreira Borges, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral da 78ª
Zona.
Erick Omar Soares Araújo
Juiz Eleitoral
ANEXO 1 DO EDITAL N. º 008 /2019
APRESENTOU DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS O SEGUINTE PARTIDO:
PARTIDO
PRESIDENTE
TESOUREIRO
ADVOGADO
VIGENTE?
PR
- ERIVANDA NOGUEIRA DE JOELANO
DE BÁRBARA CRISTINA CARNEIRO DA SIM
ITAITINGA
SOUSA SERPA
SOUSA LEÃO
SILVA – OAB/CE N.º 26.880

079ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 6/2019 (PRAZO: 10 DIAS)
(Relação de Inscrições, Transferências, Revisões e Segundas Vias)
O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA, Juiz Eleitoral em respondência da 79ª Zona, por nomeação
legal, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que de acordo com a Legislação Eleitoral vigente,
foram deferidos por este Juízo Eleitoral os pedidos de inscrição, transferência, revisão e segunda via dos eleitores da relação
que está disponível neste Cartório Eleitoral da 079ª Zona, referentes ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2019.
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E, pelo presente EDITAL que será afixado no Átrio do Cartório Eleitoral desta 079ª Zona situado no Fórum da cidade de
Reriutaba-CE, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, intima os interessados para apresentarem, querendo, a oposição
que tiverem, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 17, § 1º c/c o art. 18, § 5º da Resolução TSE nº 21.538/2003 e demais
normas relativas à espécie.
Dado e passado nesta Cidade de Reriutaba-CE, no Cartório da 79ª Zona Eleitoral, aos 7 (sete) dias do mês de março do ano
de dois mil e dezenove (2019). Eu, _______ Daniel Campos, Assistente de chefia, digitei, e eu, ________ Francisca Tânia de
Mesquita, Chefe de Cartório desta 79ª ZE, conferi o presente Edital que vai devidamente subscrito pelo MMº. Juiz da 079ª
Zona Eleitoral de Reriutaba/CE.
ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
Juiz da 79ª Zona Eleitoral, em respondência

084ª Zona Eleitoral
Decisões
DECISÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
PROCESSO N° 10-48.2019.6.06.0084
PROTOCOLO N° 2.930/2019
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCDOB DE BEBERIBE/CE
INTERESSADO: JOSÉ ALAN KARDEC DE SOUSA
INTERESSADO: RAIMUNDO LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: WAGNER DENNYSON DE SOUSA DA SILVA – OAB-CE N° 27.046
R.h.
Trata-se de prestação de contas final de partido político referente às Eleições Gerais 2018, apresentada em cumprimento ao
art. 48, II, d, e art. 49, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Desse modo, em atenção às disposições processuais previstas na legislação em vigor, determino:
1. Publique-se edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, possa impugná-las, em petição fundamentada, no prazo de três dias (art. 59, caput, da Resolução TSE nº
23.553/2017);
2. Em caso de impugnação, proceda-se na forma do art. 59, § 2º a 5º da Resolução TSE nº 23.553/2017;
3. Inexistindo impugnação ou efetuados os procedimentos do item anterior, inicie-se a análise técnica;
4. Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade e havendo necessidade de circularizações ou
complementação de informações, notifique-se a agremiação partidária para atender à diligência no prazo de 3 (três) dias, sob
pena de preclusão (artigo 72, §1º e §2º da Resolução TSE n.º 23.553/2017);
5. Determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem manifestação, acompanhados ou não de
documentos, retornem-se os autos à unidade técnica para emissão de parecer conclusivo acerca das contas (art. 72, §3º, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017);
6. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, intime-se o partido para, querendo, manifestar-se no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade
e/ou impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n.º 23.553/2017);
7. Após, vista ao Ministério Público Eleitoral para emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias (art. 76 da Resolução TSE n.º
23.553/2017);
8. Por fim, cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos para julgamento (art. 77 da Resolução TSE n.º
23.553/2017);
Expedientes necessários.
Beberibe/CE, 11 de março de 2019
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2017
PROCESSO N° 7-93.2019.6.06.0084
PROTOCOLO N° 2.654/2019
INTERESSADO: PODEMOS - PODE DE BEBERIBE/CE
INTERESSADO: JOSÉ ARI PEREIRA
INTERESSADA: LUISA DE MARILAQUE SOUSA SALES
ADVOGADO: NATHANAEL GADELHA DA SILVA – OAB-CE N° 33.589
R. h.
O art. 44, § 1º, da Res. TSE nº 23.546/2017 dispõe que “consideram-se responsáveis pelas contas prestadas, solidariamente
com o órgão partidário, o seu presidente, o seu tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem como
aqueles que os tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de contas”.
Por seu turno, o art. 31 da mesma resolução determina: “A prestação de contas recebida deve: I - ser autuada na respectiva
classe processual em nome: a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções
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equivalentes, e b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro
da prestação de contas; II - as partes devem ser representadas por advogados”.
Destarte, a legislação estabelece a responsabilidade solidária entre o Presidente e o Tesoureiro das agremiações partidárias
para fins de prestação de contas. Isso significa que devem integrar a relação processual o Presidente e o Tesoureiro
responsáveis pelo partido no ano de 2017 e ambos devem ser representados por advogados.
No caso em apreço, consta dos autos procuração apenas em nome do Presidente do Partido, o Sr. José Ari Pereira (fl. 04).
Diante do exposto, intime-se o representante legal do PODEMOS do Município de Beberibe/Ce para, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, proceder a emenda à inicial, juntar aos autos procuração ad judicia em nome da Tesoureira do Partido, sob pena
de indeferimento da inicial, caso em que as contas serão julgadas como não prestadas.
Expedientes necessários.
Beberibe/CE, 11 de março de 2019
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
Sentenças
SENTENÇA
Natureza: Representação
Processo n° 3-56.2019.6.06.0084
Protocolo n° 2.410/2019
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: MÁRCIO GRÁFICA
Representado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE BEBERIBE/CE
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os autos de Representação Eleitoral com pedido de busca e apreensão interposta pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Márcio Gráfica e do Partido Social Liberal de Beberibe/CE, por suposta distribuição irregular de camisas do então
candidato à Presidência, Jair Bolsonaro, nas Eleições Gerais de 2018.
Aos 4 de outubro de 2018, foi determinada a busca e apreensão requestada (fls. 13-15), medida esta cumprida no dia 05 de
outubro de 2018, consoante certidão de fl. 23.
Em parecer (fls. 29-30), o representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo arquivamento do feito.
É o breve relato.
Decido:
A vertente representação objetiva a apuração de suposta distribuição ilegal de camisetas nas Eleições de 2018, por parte de
Márcio Gráfica e do Comitê do Partido Social Liberal de Beberibe/CE.
Com fundamento no poder de polícia sobre propaganda eleitoral, nos termos da Res. TSE n° 23.547/2017 e da Res. TRE n°
689/2018, deferi medida de busca e apreensão, com a finalidade de fazer cessar a irregularidade denunciada.
Ocorre que o próprio Representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo arquivamento do feito, haja vista não ter
encontrado indícios de irregularidade da propaganda eleitoral.
De fato, analisando a prova constante do caderno processual - certidão de cumprimento da medida cautelar e termos de
depoimento -, não há evidência da prática irregular apontada; ao revés, constatou-se que as camisetas foram, na verdade,
comercializadas.
Diante do exposto, em face do exaurimento da medida lastreada no poder de polícia, bem como da ausência de indícios da
prática de propaganda irregular, acolho o parecer ministerial para, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
brasileiro, extinguir o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.
Não há condenação em custas.
Registre-se. Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e no átrio do cartório. Intime-se o Ministério Público
pessoalmente.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Expedientes de praxe.
Beberibe/CE, 11 de março de 2019
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE

088ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N. 08/2019
EDITAL nº 08/2019
- Prazo de 30 dias CITAÇÃO – Representação n.º 59-56.2013.6.06.0066
A Dra. Flávia Pessoa Maciel, Juíza Eleitoral da 88ª Zona, com jurisdição em Eusébio, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc...
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que, para fins de direito, manda CITAR o
representado FRANCISCO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, fixando o prazo de 30 (trinta) dias, cientificando-lhe de que,
após o trintídio – contado da publicação, terá prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa, instruída com cópia da
Declaração de Imposto de Renda referente aos rendimentos auferidos em 2011 e outros documentos que reputar pertinentes,
bem como rol de testemunhas, nos termos do art. 22, I, “a”, da LC n. 64/90.
E, para que chegue ao conhecimento de todos mandou a MM. a Juíza Eleitoral expedir o presente edital para ciência dos
interessados, o qual será afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Eusébio, Estado do Ceará, ao(s) 15
dia(s) do mês de fevereiro de 2019. Eu,
, Felipe Góis Sobreira Mota, Chefe de Cartório, digitei este que vai devidamente
subscrito pelo Juiz Eleitoral.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Flávia Pessoa Maciel
Juíza Eleitoral

089ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 23/2019
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRAZO 03 (três) DIAS
O MM. Juiz da 89ª Zona Eleitoral, Dr. José Arnaldo dos Santos Soares no uso de suas atribuições legais, nos termos do art.
59, caput e ˜1º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.553/2017,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo apresentou extrato
das prestações de contas final das eleições de 2018, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada
das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 59
da Res. TSE nº 23.553/2017.
MIRAÍMA/CE
PARTIDO
PRESIDENTE
TESOUREIRO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO José Fausto Alves
Elinaldo Teodosio Dutra
Dado e passado nesta cidade de Amontada, Estado do Ceará, em 08 de março de 2019. Eu, Francisca Verônica da Silva Maia
Sales, Analista Judiciária, digitei o presente edital que vai subscrito pela Juiz Eleitoral.
José Arnaldo dos santos soares
Juiz ELEITORAL
Atos Diversos
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº: 24-17.2019.6.06.0089
PROTOCOLO Nº 4.390/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA –
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD- MIRAÍMA
CNPJ: 15.777.462/0001-50
Nº CONTROLE: P55000414680CE6994604
DATA ENTREGA: 08/03/2019 às 08:55
DATA GERAÇÃO:
TIPO: FINAL
ADVOGADO: LUÍS CARLOS TEIXEIRA FERREIRA – OAB/CE 12.593
INTIMO, com fundamento no art. 72 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, o prestador de contas acima qualificado, na pessoa
do (a) advogado(a) constituído nos autos, para se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste ato,
sobre as irregularidades ou inconsistências apontadas nos itens do relatório a seguir. Caso seja hipótese de apresentar
prestação de contas retificadora, observar o disposto no art. 74 da citada resolução.
RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prestação de contas entregue em 08/03/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e ˜ 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
1.2. Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução
TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), se houver;
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
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. Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não identificada ou
guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o caso;
. Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N ‹ 23.553/2017)
2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na
base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
2.2. Não há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos, caracterizando assim omissão quanto a abertura de
conta bancária prevista no art.10, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
2.3. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos
bancários ou por declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017).
Amontada/CE, 11 de março de 2019.
FRANCISCA VERÔNICA DA SILVA MAIA SALES
Analista Judiciária

097ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA 03/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. CRISTIANO SANCHES DE CARVALHO, Juiz Eleitoral da 97ª ZE de Trairi/Ce, no uso de suas
atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO a edição da Portaria nº 04/2019 da Comarca de Trairi em que é determinado o fechamento do Fórum local
nos dias 11 e 12 de março de 2019 em virtude do serviço de dedetização em todas suas salas;
CONSIDERANDO que o Cartório Eleitoral funciona nas salas instaladas no Fórum da Comarca de Trairi;
CONSIDERANDO ainda que é dever da administração zelar pela qualidade, segurança e salubridade dos servidores e
eleitores que diaramente comparecem ao Cartório Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar que nos dias 11 (a partir do inicio da dedetização) e 12 de março (período integral) de 2019 o Cartório
Eleitoral da 97ª Zona Eleitoral de Trairi será fechado para atendimento ao público e para serviços internos, tendo em vista a
dedetização nas salas previstas nas referidas datas e o necessário resguardo à saúde dos servidores e público em geral, a fim
de se evitar contaminação;
Art. 2º – A partir do dia 13 de março de 2019 o atendimento e os serviços internos retornarão ao seu horário normal.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 4º – Ficam revogados quaisquer dispositivos contrários.
PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.
Trairi/Ce, 08 de março de 2019.
Dr. Cristiano Sanches de Carvalho
Juiz Eleitoral da 97ª Zona – Trairi-CE

104ª Zona Eleitoral
Editais
Relação de Eleitores com ASE Específico. Cancelamento. Falecimento. Fluência. Prazo. Contestação.
EDITAL Nº 010/2019
PERÍODO: FEVEREIRO/2019
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
A Excelentíssima Senhora RAQUEL OTOCH SILVA, MM.ª Juíza Eleitoral da 104ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos do artigo 77, inciso II, do
Código Eleitoral, c/c o artigo 3º, § único, da Resolução nº 22.166/2006, a relação anexa, disponível em Cartório, que contém a
listagem das inscrições eleitorais canceladas mediante o comando de ASE 019 (Cancelamento – falecimento) durante o
mês de fevereiro de 2019.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral afixar o presente Edital no local
de costume no átrio do Fórum Eleitoral de Maracanaú e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, pelo que ficam os interessados cientes da fluência do prazo específico de 5 (cinco) dias para contestação,
referido no artigo 77, inciso II, do Código Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Maracanaú, ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Jonas Mota Oliveira, Chefe de Cartório da 104ª Zona, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza
Eleitoral.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral
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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Relação de Eleitores com ASE Específico. Suspensão. Inelegibilidade. Fluência. Prazo. Contestação.
EDITAL Nº 011/2019
PERÍODO: FEVEREIRO/2019
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
A Excelentíssima Senhora RAQUEL OTOCH SILVA, MM.ª Juíza Eleitoral da 104ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos do artigo 77, inciso II, do
Código Eleitoral, a relação anexa, disponível em Cartório, que contém a listagem das inscrições eleitorais suspensas mediante
os comandos de ASE 043 (Suspensão – conscrito), 337 (Suspensão de direitos políticos), motivos/formas 2 (condenação
criminal) e 7 (condenação criminal – Lei Complementar nº 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea "e"), e 540 (Inelegibilidade) durante
o mês de fevereiro de 2019.
TORNA PÚBLICO, ainda, que durante o período acima referido não houve a suspensão de qualquer inscrição eleitoral por
intermédio do comando de ASE 515 (Inabilitação para o exercício de função pública).
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral afixar o presente Edital em local
de costume no átrio do Fórum Eleitoral de Maracanaú e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, pelo que ficam os interessados cientes da fluência do prazo específico de 5 (cinco) dias para contestação,
referido no artigo 77, inciso II, do Código Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Maracanaú, ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Jonas Mota Oliveira, Chefe de Cartório da 104ª Zona, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza
Eleitoral.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral
Relação de Inscrições e Transferências Deferidas e Indeferidas. Ciência. Fluência. Prazos. Recurso.
EDITAL Nº 012/2019
PERÍODO DE 16 A 28.2.2019
A Excelentíssima Senhora RAQUEL OTOCH SILVA, MM.ª Juíza Eleitoral da 104ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, a relação dos Requerimentos de
Alistamento Eleitoral, disponível em Cartório, que contém os pedidos de inscrições e transferências, processados no
período de 16 (dezesseis) a 28 (vinte e oito) de fevereiro do ano de 2019.
TORNA PÚBLICO, ainda, nos termos dos artigos 17, § 2º, e 18, § 5º, ambos da Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior
Eleitoral, que durante o período acima referido não houve o indeferimento de Requerimentos de Alistamento Eleitoral, em
quaisquer de suas operações.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral afixar o presente Edital em local
de costume no átrio do Fórum Eleitoral de Maracanaú e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, pelo que ficam os alistandos e os eleitores, nos casos de indeferimento de inscrição e de transferência,
respectivamente, e qualquer delegado de partido político, em ambos os casos, cientes da fluência dos prazos específicos
para recurso, referidos nos artigos 17, § 1º, e 18, § 5º, ambos da Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Maracanaú, ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Jonas Mota Oliveira, Chefe de Cartório da 104ª Zona, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza
Eleitoral.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral

111ª Zona Eleitoral
Despachos
Intimação - Audiência de Instrução
PROTOCOLO 1347/2017
AUTOS 1-73.2017.6.06.0111
NATUREZA: AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - AIME
IMPUGNANTES: SIGILOSO
ADVOGADO(S): FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURÇA (OAB/CE 6476), ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA
(OAB/CE 9694), JOSÉ MARQUES JUNIOR (OAB/CE 17.257)
IMPUGNADOS: SIGILOSO
ADVOGADO(S): RAQUEL LOPES DE ALMEIDA CHAGAS (OAB/CE 32192)DANIEL CARLOS MARIZ SANTOS (OAB/CE
14623), INGRID ALBUQUERQUE RIBEIRO (OAB/CE 25350), PAULO ÍTALO PEIXOTO MONTE ROCHA (OAB/CE 31882),
ANDRESSA MELO ALVES (OAB/CE 23878)
Por meio desta publicação, ficam as partes intimadas para ciência e cumprimento do despacho de fl. 399 dos autos em
epígrafe:
DESPACHO
R.h.
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 2019, Número 047

Fortaleza, terça-feira, 12 de março de 2019

Página 52

Designo audiência de instrução para o dia 27/03/219, às 09:00 h, para inquirição, em uma só assentada, das testemunhas
arroladas pelas partes, as quais deverão comparecer ao ato independentemente de intimação, nos termos do art. 22, V, da LC
nº 64/90 c/c art. 27, § 2º da Resolução TSE nº 23.462/2015.
Cientifique-se o MPE.
Caridade/CE, 19/02/2019.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral da 111ª Zona

115ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA
REPRESENTAÇÃO N.º 30-48.2016.6.06.0115
PROTOCOLO N.º 119.201/2016
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 115ª ZE/CE.
REPRESENTADO: HEITOR CLÁUDIO PORTELA DE HOLANDA
ADVOGADO: THIAGO ARAÚJO MONTEZUMA, OAB/CE N.º 23.667
TIPIFICAÇÃO: ART. 350 DA LEI N.º 4.737/65 (CÓDIGO ELEITORAL)
CONFIGURAÇÃO DO CRIME: RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E OMISSÃO DE
RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
Vistos, etc.
No bojo do presente processo-crime, que versa sobre provável prática do crime do art. 350 da Lei 4.737/65, o autor do fato
HEITOR CLÁUDIO PORTELA DE HOLANDA (qualificação nos autos) foi beneficiado com a suspensão condicional do
processo de que trata o art. 76, da Lei n.º 9.099/95 (audiência às fls. 176/177).
Consta dos autos comprovantes de transferência bancária e recibos de doação (fls. 188/190) atestando o cumprimento do que
fora determinado na audiência de transação penal acima referida, restando, portanto, executadas integralmente as condições
impostas na alternativa penal.
Ouvido a respeito, o Ministério Público manifestou-se favorável à declaração da extinção da punibilidade (fls. 192).
É, em síntese, o relatório. DECIDO.
Com efeito, é de lei (art. 89, § 5º, da Lei n.º 9.099/95) que "Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a
punibilidade."
Na hipótese presente, houve o cumprimento estrito do que foi estabelecido judicialmente.
ISSO POSTO, perfilhando o entendimento ministerial e nos termos do art. 89, parágrafo quinto, da Lei n.º 9.099/95, declaro,
para todos os efeitos legais, extinta a punibilidade do autor supramencionado do fato quanto à infração penal objeto dos
presentes autos e determino que a aludida condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de
requisição judicial.
P. R. I.
Oportunamente, arquivem-se.
Fortaleza, 28 de fevereiro de 2019.
RITA EMÍLIA DE CARVALHO RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES
Juíza Eleitoral da 115ª ZE
REPRESENTAÇÃO N.º 2-75.2019.6.06.0115
PROTOCOLO N.º 28.663/2018
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TERMO DE AUDIÊNCIA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADOS: GABRIEL SILVA RODRIGUES, LUÍS CARLOS DE SOUSA PEREIRA, LAILA SUELEN TELES SILVA,
QUÉZIA GOMES SANTOS E SILVELENA GOMES DA SILVA
ADVOGADO: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA, OAB/CE N.º 27046
TIPIFICAÇÃO: ART. 39, § 5°, INCISO III, DA LEI N.º 9.504/1997
CONFIGURAÇÃO DO CRIME: DIVULGAÇÃO, NO DIA DE ELEIÇÃO, DE QUALQUER ESPÉCIE DE PROPAGANDA DE
PARTIDOS POLÍTICOS OU DE SEUS CANDIDATOS
TERMO CIRCUNSTANCIADO N.º 0009/2018
QUALIFICAÇÃO DOS INDICIADOS:
(...)
Vistos etc.
Trata-se de Ação Penal interposta pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), em face de GABRIEL SILVA RODRIGUES, LUÍS
CARLOS DE SOUSA PEREIRA, LAILA SUELEN TELES SILVA, QUÉZIA GOMES SANTOS E SILVELENA GOMES DA
SILVA, devidamente qualificados nos autos, por suposta infração ao art. 39, § 5°, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, tendo em
vista que, conforme Termo Circunstanciado, instaurado em 07/10/2018 na Superintendência Regional de Polícia Federal no
Ceará, os indiciados acima mencionados foram flagrados, na madrugada do dia 07/10/2018 por volta das 00:50 minutos, no ato
de arremessar do veículo que ocupavam material de propaganda eleitoral (santinhos), em frente à Universidade Estadual do
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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Ceará – UECE (Campus do Itaperi), local de votação da 115ª Zona Eleitoral, incorrendo, portanto, no crime de divulgação, no
dia de eleição, de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.
Audiência de transação penal, com comparecimento dos indiciados e de seu advogado, cujo termo (fls. 49/51) evidencia o
seguinte acordo entre o Ministério Público e o advogado: "doação, até o dia 08/04/2019, de uma (1) cesta básica no valor de
R$ 100,00 (cem Reais) para cada um dos indiciados, no montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais), em benefício da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RESTAURAR, CNPJ n.º 24.376.194/0001-92, localizada na Rua Coronel Virgílio Nogueira, 144,
bairro: Granja Portugal (Agência n.º 1295-5 do Banco do Brasil, Conta Corrente n.º 67.083-9); e igualmente na quantia de R$
250,00 (duzentos e cinquenta Reais), em benefício da ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DA SOLIDARIEDADE LAR
AMIGOS DE JESUS, CNPJ n.º 11.368.624/0001-82, localizada na Rua Ildefonso Albano, 3052 - Joaquim Távora, Fortaleza
(Agência n.º 2917-3 do Banco do Brasil, Conta Corrente n.º 24668-9), obrigando-se os indiciados a apresentarem ao Cartório
Eleitoral, até o dia 12/04/2019, os respectivos comprovantes de transferência/recibos, que ficarão retidos nos autos.".
É o que se tinha a relatar.
Considerando que o delito em que se encontra incurso os autores da infração comporta a transação penal, nos termos do art.
76 da Lei 9.099/95; considerando que o Órgão do Ministério Público elaborou tal proposta; e considerando a aquiescência do
advogado dos indiciados, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, a transação penal proposta pelo Ministério Público, aplicando a
pena de doação, até o dia 08/04/2019, de uma (1) cesta básica no valor de R$ 100,00 (cem Reais) para cada um dos
indiciados, no montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais), em benefício da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
RESTAURAR, CNPJ n.º 24.376.194/0001-92, localizada na Rua Coronel Virgílio Nogueira, 144, bairro: Granja Portugal
(Agência n.º 1295-5 do Banco do Brasil, Conta Corrente n.º 67.083-9); e igualmente na quantia de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta Reais), em benefício da ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DA SOLIDARIEDADE LAR AMIGOS DE JESUS,
CNPJ n.º 11.368.624/0001-82, localizada na Rua Ildefonso Albano, 3052 - Joaquim Távora, Fortaleza (Agência n.º 2917-3 do
Banco do Brasil, Conta Corrente n.º 24668-9), obrigando-se os indiciados a apresentarem ao Cartório Eleitoral, até o dia
12/04/2019, os respectivos comprovantes de transferência/recibos, que ficarão retidos nos autos. Os indiciados, desde já,
ficam informados de que não poderão utilizar o mesmo favor legal nos próximos cinco anos, o que faço com esteio no art. 76, §
4º, da Lei 9.099/95, tudo para que se operem os efeitos jurídicos e legais correspondentes. Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado, procedam-se as anotações e comunicações convinháveis, e, ao final, após o recolhimento de multa e
juntada dos comprovantes de transferência/recibos, arquive-se o processo.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 08 de março de 2019.
RITA EMÍLIA DE CARVALHO RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES
Juíza Eleitoral da 115ª Zona

116ª Zona Eleitoral
Decisões
Decisão
DECISÃO
R.H.
Vistos, etc.,
Cuidam os presentes autos de requerimento de MARCOS DA CONCEIÇÃO BATISTA, pleiteando o restabelecimento de sua
inscrição eleitoral, a saber, 0688 2944 0728 – 116ª Zona Eleitoral/CE, cujo status encontra-se CANCELADA.
Às fls. 05, Certidão do Cartório Norões Milfont – Registro Civil da 4ª Zona, datada de 30 de Janeiro de 2019, certificando que o
assento em nome de MARCOS DA CONCEIÇÃO BATISTA, registrado no Livro de Óbito C-349, fls. 182, n.º 279.370, encontrase ANULADO, por sentença prolatada pela Dra. Sônia Meire de Abreu Tranca Calixto, Juíza da 1ª Vara de Registros Públicos
da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos do Processo n.º 0113579-22.2016.8.06.0001, de 15 de setembro de 2017, transitada
em julgado em 23 de outubro de 2017.
É o sucinto relatório.
Conforme consulta ao Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP (fls. 10), verifica-se que este
Cartório Eleitoral, com supedâneo no ofício S/N (Protocolo 2.094/2011), oriundo do Cartório de Registro Civil Norões Milfont, e
encaminhado a este Cartório Eleitoral pela 114ª Zona Eleitoral – Fortaleza/CE, em 08 de abril de 2011; anotou o ASE 019 –
Falecimento, no cadastro do eleitor em comento.
De acordo com a legislação atinente à matéria (art. 20, da Resolução – TSE n.º 21.538/03) e orientações constantes do Manual
de Procedimentos Cartorários – TRE/CE (Capítulo IX – Seção IX, Item 9.60), será admitido o restabelecimento de inscrição
cancelada em virtude de anotação equivocada do falecimento de eleitor.
Portanto, com supedâneo no art. 42, da Resolução – TSE n.º 21.538/03 e de tudo do que destes autos consta; vez que
devidamente anulado pelo Cartório de Registro Civil Norões Milfont a anotação do falecimento do eleitor em tela, DETERMINO
o restabelecimento da inscrição 0688 2944 0728, pertencente ao eleitor desta 116ª Zona Eleitoral/CE, MARCOS DA
CONCEIÇÃO BATISTA.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 258 da Lei 4.737/65 – Código Eleitoral sem manifestação, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se
Fortaleza, 08 de março de 2019
Dilara Pedreira Guerreiro de Brito
Juiza – 116ª Zona Eleitoral/CE
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122ª Zona Eleitoral
Sentenças
CMR - MESARIOS FALTOSOS- ELEIÇÕES 2018
Autos nº 68-68.2018.6.06.0122 PROTOCOLO: 36.455/2018
INTERESSADO: KELLANY MELO PONCIANO
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário aos trabalhos eleitorais nas eleições de
2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, em que registra que o mesário não compareceu aos trabalhos eleitorais nos
1º e 2º turnos das eleições gerais do ano supramencionado.
Cópia das Atas da Mesa Receptora de Votos às fls. 03/04v.
Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o mesário nada apresentou ou
requereu.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aplicação de multa ao mesário
faltoso, nos termos dos artigos 124 do Código Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência de mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 27 de dezembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 28 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
Da análise do Consulta Eleitor (fl. 06), verifica-se que o mesário tem anotação de ausência quanto ao exercício do voto.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado (fl. 09), o mesário faltoso não se manifestou nos autos, tendo o decorrido o prazo estabelecido "in
albis".
Nesse ponto, convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta
pela lei, mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre qualquer
outra responsabilidade pessoal.
2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido."
(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ANDRADE, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo em vista
que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem apresentar a
necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado estado de saúde
no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, dispõe o Código Eleitoral:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
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MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em UFIRs
com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o cidadão a
descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de direito.(RECURSO
ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES, Publicação: DJ –
Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário que impeça o aumento da penalidade quando
verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada pela
Resolução nº 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 103. Na fixação das multas de natureza não penal, o Juiz Eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constatada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever
cívico a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe.
Nesse sentido:
"RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos autos
acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por cinco." (RECURSO
CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY GOY PETRY
JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02) (negritei)
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte interessada KELLANY
MELO PONCIANO, inscrição eleitoral nº 0671 2507 0779, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de
33,02 UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), por pleito faltoso, conforme comando do
artigo 124, caput e § 1º, do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 1º (primeiro) e 2º (segundo) turnos no pleito geral
de 2018.
Considerando o que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta
opção da parte interessada em não exercer o munus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5
(cinco) vezes, para perfazer o montante de R$ 175,70 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos), o que faço com base
no disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. Anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009-CGE;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
3. Observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maracanaú, 25 de fevereiro de 2019.
RICARDO DE ARAÚJO BARRETO
JUIZ ELEITORAL
Autos nº 21-60.2019.6.06.0122 PROTOCOLO: 1.003/2019
INTERESSADO: FRANCISCA DAYANE DE SOUSA MOURA
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário aos trabalhos eleitorais no pleito geral
de 2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, registrando que o mesário referido não compareceu aos trabalhos eleitorais no
dia 28.10.2018.
Cópia da Ata da Mesa Receptora de Votos às fls. 05/06v.
Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o mesário apresentou o documento
de fl. 09, alegando que não compareceu aos trabalhos eleitorais por motivo de doença.
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Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aplicação de multa ao mesário
faltoso, nos termos dos artigos 124 do Código Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência do mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 27 de dezembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 28 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
Da análise do Consulta Eleitor (fl. 03-v), verifico que o mesário deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais nas Eleições
Gerais de 2018, e também não compareceu às urnas para o exercício do voto, tendo em vista que há anotação de ausência
às urnas.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado (fl. 08), o mesário faltoso apresentou defesa nos autos, alegando estar doente no dia 28.10.2018,
porém nada apresentando como documento oficial que pudesse atestar o alegado.
Nesse ponto, convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta
pela lei, mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre qualquer
outra responsabilidade pessoal.
2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido."
(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ANDRADE, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo em vista
que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem apresentar a
necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado estado de saúde
no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, dispõe o Código Eleitoral:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em UFIRs
com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o cidadão a
descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de direito.(RECURSO
ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES, Publicação: DJ –
Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário que impeça o aumento da penalidade quando
verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada pela
Resolução nº 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
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Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2019, Número 047

Fortaleza, terça-feira, 12 de março de 2019

Página 57

§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 103. Na fixação das multas de natureza não penal, o Juiz Eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constatada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever
cívico a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe.
Nesse sentido:
"RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos autos
acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por cinco." (RECURSO
CONTRA DECISÕES DE JUÍZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY GOY PETRY
JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02) (negritei)
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte interessada
FRANCISCA DAYANE DE SOUSA MOURA, inscrição eleitoral nº 0745 1248 0701, no valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor de 33,02 UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), conforme
comando do artigo 124, caput e § 1º, do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 2º (segundo) turno de votação no
pleito geral de 2018.
Considerando o que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta
opção da parte interessada em não exercer o munus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5
(cinco) vezes, para perfazer o montante de R$ 87,85 (oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que faço com base no
disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009-CGE;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
3. observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maracanaú, 25 de fevereiro de 2019.
RICARDO DE ARAÚJO BARRETO
Juiz Eleitoral
Autos nº 7-76.2019.6.06.0122 PROTOCOLO: 175/2019
INTERESSADO: ARIANA DA SILVA FERREIRA
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário aos trabalhos eleitorais no pleito geral
de 2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, em que registra que o mesário referido não compareceu aos trabalhos
eleitorais no dia 07.10.2018.
Cópia da Ata da Mesa Receptora de Votos às fls. 04/04v.
Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o mesário apresentou o documento
de fl. 08, dentro do prazo legal, alegando como justificativa à sua ausência o fato de morar longe do local de votação, e
solicitando ainda sua dispensa à convocações futuras.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aplicação de multa ao mesário
faltoso, nos termos dos artigos 124 do Código Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência do mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 06 de novembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 07 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
Da análise do Consulta Eleitor (fl. 03-v), verifico que o mesário deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais nas Eleições
Gerais de 2018, embora tenha comparecido para o exercício do voto, tendo em vista que não há anotação de ausência às
urnas.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Regularmente notificado (fl. 07), o mesário faltoso compareceu em Juízo em 24 de janeiro de 2019, apresentando sua
justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais, alegando que não mas reside no endereço constante em seu cadastro
eleitoral, porém declarou como endereço atual,(fl. 08), o mesmo logradouro, apenas com a numeração diferente.
Embora ausente aos trabalhos eleitorais, o promovido compareceu à seção eleitoral para o exercício do voto, localizada na
própria seção para onde foi convocado para exercer a função de 2º mesário.
Nesse ponto, convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta
pela lei, mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre qualquer
outra responsabilidade pessoal.
2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido."
(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ANDRADE, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo em vista
que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem apresentar a
necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado estado de saúde
no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, dispõe o Código Eleitoral:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em UFIRs
com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o cidadão a
descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de direito.(RECURSO
ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES, Publicação: DJ –
Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário que impeça o aumento da penalidade quando
verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada pela
Resolução nº 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 103. Na fixação das multas de natureza não penal, o Juiz Eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constatada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever
cívico a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe.
Nesse sentido:
"RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos autos
acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por cinco." (RECURSO
CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY GOY PETRY
JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02) (negritei)
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte interessada ARIANA
DA SILVA FERREIRA, inscrição eleitoral nº 0700 2776 0752, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de
33,02 UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), conforme comando do artigo 124, caput
e § 1º, do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 1º (primeiro) turno de votação no pleito geral de 2018.
Considerando o que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta
opção da parte interessada em não exercer o munus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5
(cinco) vezes, para perfazer o montante de R$ 87,85 (oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que faço com base no
disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009-CGE;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
3. observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maracanaú, 25 de fevereiro de 2019.
RICARDO DE ARAÚJO BARRETO
Juiz Eleitoral
Autos nº 65-16.2018.6.06.0122 PROTOCOLO: 36.453/2018
INTERESSADO: BRENO DA COSTA FIALHO SILVA
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário aos trabalhos eleitorais no pleito geral
de 2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, em que registra que o mesário referido não deixou de votar no dia 28.10.2018.
Cópia da Ata da Mesa Receptora de Votos às fls. 05/05v.
Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o mesário apresentou o documento
de fl. 08, dentro do prazo legal, solicitando arbitramento de multa.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aplicação de multa ao mesário
faltoso, nos termos dos artigos 124 do Código Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência do mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 27 de novembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 28 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
Da análise do Consulta Eleitor (fl. 03-v), verifico que o mesário deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais nas Eleições
Gerais de 2018, embora tenha comparecido para o exercício do voto, tendo em vista que não há anotação de ausência às
urnas.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado (fl. 07), o mesário faltoso compareceu em Juízo em 22 de janeiro de 2019 para requerer arbitramento
de multa pela ausência aos trabalhos eleitorais..
Embora ausente aos trabalhos eleitorais, o promovido compareceu à seção eleitoral para o exercício do voto, localizada em
bairro diverso daquele para onde foi convocado para exercer a função de 1º secretário.
Nesse ponto, convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta
pela lei, mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre qualquer
outra responsabilidade pessoal.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido."
(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ANDRADE, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo em vista
que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem apresentar a
necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado estado de saúde
no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, dispõe o Código Eleitoral:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em UFIRs
com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o cidadão a
descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de direito.(RECURSO
ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES, Publicação: DJ –
Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário que impeça o aumento da penalidade quando
verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada pela
Resolução nº 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 103. Na fixação das multas de natureza não penal, o Juiz Eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constatada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever
cívico a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe.
Nesse sentido:
"RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos autos
acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por cinco." (RECURSO
CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY GOY PETRY
JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02) (negritei)
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte interessada BRENO DA
COSTA FIALHO SILVA, inscrição eleitoral nº 0864 8208 0744, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor
de 33,02 UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), conforme comando do artigo 124,
caput e § 1º, do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 2º (segundo) turno de votação no pleito geral de 2018.
Considerando o que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta
opção da parte interessada em não exercer o munus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5
(cinco) vezes, para perfazer o montante de R$ 87,85 (oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que faço com base no
disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009-CGE;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
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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3. observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maracanaú, 25 de fevereiro de 2019.
RICARDO DE ARAÚJO BARRETO
Juiz Eleitoral
Autos nº 19-90.2019.6.06.0122 PROTOCOLO: 933/2019
INTERESSADO: FRANCISCO GABRIEL DE ANDRADE XAVIER
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário aos trabalhos eleitorais no pleito geral
de 2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, registrando que o mesário referido não compareceu aos trabalhos eleitorais no
dia 28.10.2018.
Cópia da Ata da Mesa Receptora de Votos às fls. 05/05v.
Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o mesário nada apresentou ou
requereu.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aplicação de multa ao mesário
faltoso, nos termos dos artigos 124 do Código Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência do mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 27 de dezembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 28 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
Da análise do Consulta Eleitor (fl. 03-v), verifico que o mesário deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais nas Eleições
Gerais de 2018, e também não compareceu às urnas para o exercício do voto, tendo em vista que há anotação de ausência
às urnas.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado (fl. 07), o mesário faltoso não se manifestou nos autos, tendo decorrido o prazo "in albis".
Nesse ponto, convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta
pela lei, mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre qualquer
outra responsabilidade pessoal.
2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido."
(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ANDRADE, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo em vista
que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem apresentar a
necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado estado de saúde
no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, dispõe o Código Eleitoral:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
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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Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em UFIRs
com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o cidadão a
descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de direito.(RECURSO
ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES, Publicação: DJ –
Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário que impeça o aumento da penalidade quando
verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada pela
Resolução nº 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 103. Na fixação das multas de natureza não penal, o Juiz Eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constatada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever
cívico a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe.
Nesse sentido:
"RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos autos
acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por cinco." (RECURSO
CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY GOY PETRY
JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02) (negritei)
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte interessada
FRANCISCO GABRIEL DE ANDRADE XAVIER, inscrição eleitoral nº 0745 1238 0728, no valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor de 33,02 UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos),
conforme comando do artigo 124, caput e § 1º, do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 2º (segundo) turno de
votação no pleito geral de 2018.
Considerando o que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta
opção da parte interessada em não exercer o munus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5
(cinco) vezes, para perfazer o montante de R$ 87,85 (oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que faço com base no
disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009-CGE;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
3. observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maracanaú, 25 de fevereiro de 2019.
RICARDO DE ARAÚJO BARRETO
Juiz Eleitoral
Autos nº 17-23.2019.6.06.0122 PROTOCOLO: 931/2019
INTERESSADO: MAYRLA KARLA MODESTO DO NASCIMENTO
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário aos trabalhos eleitorais nas eleições de
2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, em que registra que o mesário não compareceu aos trabalhos eleitorais nos
1º e 2º turnos das eleições gerais do ano supramencionado.
Cópia das Atas da Mesa Receptora de Votos às fls. 04/05v.
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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Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o mesário nada apresentou ou
requereu.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aplicação de multa ao mesário
faltoso, nos termos dos artigos 124 do Código Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência de mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 27 de dezembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 28 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
Da análise do Consulta Eleitor (fl. 04/04v), verifica-se que o mesário tem anotação de ausência quanto ao exercício do voto.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado (fl. 11), o mesário faltoso não se manifestou nos autos, tendo o decorrido o prazo estabelecido "in
albis".
Nesse ponto, convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta
pela lei, mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre qualquer
outra responsabilidade pessoal.
2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido."
(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ANDRADE, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo em vista
que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem apresentar a
necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado estado de saúde
no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, dispõe o Código Eleitoral:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em UFIRs
com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o cidadão a
descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de direito.(RECURSO
ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES, Publicação: DJ –
Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário que impeça o aumento da penalidade quando
verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada pela
Resolução nº 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
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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§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 103. Na fixação das multas de natureza não penal, o Juiz Eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constatada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever
cívico a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe.
Nesse sentido:
"RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos autos
acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por cinco." (RECURSO
CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY GOY PETRY
JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02) (negritei)
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte interessada MAYRLA
KARLA MODESTO DO NASCIMENTO, inscrição eleitoral nº 0737 8535 0701, no valor correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do valor de 33,02 UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), por pleito faltoso,
conforme comando do artigo 124, caput e § 1º, do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 1º (primeiro) e 2º (segundo)
turnos no pleito geral de 2018.
Considerando o que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta
opção da parte interessada em não exercer o munus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5
(cinco) vezes, para perfazer o montante de R$ 175,70 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos), o que faço com base
no disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. Anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009-CGE;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
3. Observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maracanaú, 25 de fevereiro de 2019.
RICARDO DE ARAÚJO BARRETO
JUIZ ELEITORAL
Autos nº 20-75.2019.6.06.0122 PROTOCOLO: 934/2019
INTERESSADO: ANTONIO DE LIMA FERREIRA
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário aos trabalhos eleitorais no pleito geral
de 2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, registrando que o mesário referido não compareceu aos trabalhos eleitorais no
dia 28.10.2018.
Cópia da Ata da Mesa Receptora de Votos às fls. 04/04v.
Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o mesário solicitou o arbitramento de
sua multa eleitoral.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aplicação de multa ao mesário
faltoso, nos termos dos artigos 124 do Código Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência do mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 27 de dezembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 28 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
Da análise do Consulta Eleitor (fl. 03), verifico que o mesário deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais nas Eleições
Gerais de 2018, e compareceu às urnas para o exercício do voto, tendo em vista que não há anotação de ausência às urnas
em seu histórico.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado (fl. 07), o mesário faltoso apresentou dentro do prazo legal, solicitação de arbitramento de multa fl.
(08).
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Nesse ponto, convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta
pela lei, mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre qualquer
outra responsabilidade pessoal.
2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido."
(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ANDRADE, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo em vista
que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem apresentar a
necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado estado de saúde
no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, dispõe o Código Eleitoral:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em UFIRs
com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o cidadão a
descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de direito.(RECURSO
ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES, Publicação: DJ –
Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário que impeça o aumento da penalidade quando
verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada pela
Resolução nº 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 103. Na fixação das multas de natureza não penal, o Juiz Eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constatada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever
cívico a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe.
Nesse sentido:
"RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos autos
acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por cinco." (RECURSO
CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY GOY PETRY
JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02) (negritei)
III – DISPOSITIVO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte interessada ANTONIO
DE LIMA FERREIRA, inscrição eleitoral nº 0790 1103 0795, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de
33,02 UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), conforme comando do artigo 124, caput
e § 1º, do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 2º (segundo) turno de votação no pleito geral de 2018.
Considerando o que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta
opção da parte interessada em não exercer o munus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5
(cinco) vezes, para perfazer o montante de R$ 87,85 (oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que faço com base no
disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009-CGE;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
3. observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maracanaú, 25 de fevereiro de 2019.
RICARDO DE ARAÚJO BARRETO
Juiz Eleitoral
Autos nº 71-23.2018.6.06.0122 PROTOCOLO: 36.454/2018
INTERESSADO: DANIELA DIAS NUNES
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário aos trabalhos eleitorais nas eleições de
2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, em que registra que o mesário não compareceu aos trabalhos eleitorais nos
1º e 2º turnos das eleições gerais do ano supramencionado.
Cópia das Atas da Mesa Receptora de Votos às fls. 05/06v.
Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o mesário nada apresentou ou
requereu.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aplicação de multa ao mesário
faltoso, nos termos dos artigos 124 do Código Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência de mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 27 de dezembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 28 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
Da análise do Consulta Eleitor (fl. 03), verifica-se que o mesário não tem anotação de ausência quanto ao exercício do voto.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado (fl. 09), o mesário faltoso não se manifestou nos autos, tendo o decorrido o prazo estabelecido "in
albis".
Nesse ponto, convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta
pela lei, mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre qualquer
outra responsabilidade pessoal.
2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido."
(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ANDRADE, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo em vista
que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem apresentar a
necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado estado de saúde
no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, dispõe o Código Eleitoral:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em UFIRs
com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o cidadão a
descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de direito.(RECURSO
ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES, Publicação: DJ –
Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário que impeça o aumento da penalidade quando
verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada pela
Resolução nº 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 103. Na fixação das multas de natureza não penal, o Juiz Eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constatada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever
cívico a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe.
Nesse sentido:
"RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos autos
acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por cinco." (RECURSO
CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY GOY PETRY
JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02) (negritei)
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte interessada DANIELA
DIAS NUNES, inscrição eleitoral nº 0845 3219 0701, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de 33,02
UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), por pleito faltoso, conforme comando do artigo
124, caput e § 1º, do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 1º (primeiro) e 2º (segundo) turnos no pleito geral de
2018.
Considerando o que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta
opção da parte interessada em não exercer o munus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5
(cinco) vezes, para perfazer o montante de R$ 175,70 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos), o que faço com base
no disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. Anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009-CGE;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
3. Observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maracanaú, 25 de fevereiro de 2019.
RICARDO DE ARAÚJO BARRETO
JUIZ ELEITORAL
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

