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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
Portaria nº 232
PORTARIA N.º 232/2019 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 11.2.2019, o Dr. HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA, Juiz de Direito do 3º Juizado Auxiliar da
7ª Zona Judiciária, para responder pela 25ª Zona Eleitoral, sediada em Granja, durante vacância, até ulterior deliberação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
EXTRATO DE CESSÃO DE USO
CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS
Processo PAD n.º 3.030/2019. Espécie: Contrato de Cessão de Urnas n.º 14/2019. Cedente: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará. Cessionária: COLÉGIO ANDERSON ALVES. Objeto: Cessão de 2 (duas) Urnas Eletrônicas e equipamentos técnicos e
acessórios necessários à sua utilização, bem como de pessoal especializado para acompanhar todo o processo de eleição de
Líder de Sala, a realizar-se no dia 29 de março de 2019. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e Resolução do TSE n.º
22.685/08. Data: 08/03/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS
Processo PAD n.º 2.088/2019. Espécie: Contrato de Cessão de Urnas n.º 15/2019. Cedente: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará. Cessionária: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ - SEDUC. Objeto: Cessão de 192 (cento e noventa e duas)
Urnas Eletrônicas e equipamentos técnicos e acessórios necessários à sua utilização, bem como de pessoal especializado
para acompanhar todo o processo de eleição de Grêmios Estudantis, a realizar-se nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2019.
Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e Resolução do TSE n.º 22.685/08. Data: 08/03/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS
Processo PAD n.º 3.427/2019. Espécie: Contrato de Cessão de Urnas n.º 16/2019. Cedente: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará. Cessionária: COLÉGIO CIENTISTA. Objeto: Cessão de 3 (três) Urnas Eletrônicas e equipamentos técnicos e
acessórios necessários à sua utilização, bem como de pessoal especializado para acompanhar todo o processo de eleição de
Líder e Vice-líder, a realizar-se no dia 26 de março de 2019. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e Resolução do TSE n.º
22.685/08. Data: 08/03/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
Processo PAD n.º 3.302/2019. Espécie: Contrato de Cessão de Urnas n.º 18/2019. Cedente: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará. Cessionária: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. Objeto: Cessão de 2 (duas) Urnas Eletrônicas e equipamentos
técnicos e acessórios necessários à sua utilização, bem como de pessoal especializado para acompanhar todo o processo de
eleição de Cipeiro, a realizar-se no dia 29 de março de 2019. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e Resolução do TSE n.º
22.685/08. Data: 08/03/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
Processo PAD n.º 2.765/2019. Espécie: Contrato de Cessão de Urnas n.º 19/2019. Cedente: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará. Cessionária: E.T.I. FRANCISCA FERNANDES MAGALHÃES. Objeto: Cessão de 3 (três) Urnas Eletrônicas e
equipamentos técnicos e acessórios necessários à sua utilização, bem como de pessoal especializado para acompanhar todo
o processo de eleição de Líder de Sala, a realizar-se no dia 27 de março de 2019. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e
Resolução do TSE n.º 22.685/08. Data: 08/03/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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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 11/2019. Objeto:
serviços de terceirização de vigilância, conforme especificações do Edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia
14/03/2019. Entrega das Propostas: a partir de 14/03/2019. Abertura das Propostas: 1º/04/2019, às 14h. Local: sítio eletrônico
Comprasgovernamentais. Fortaleza, 13/03/2019.
Atos Diversos
ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
PAD: 648/2019. Espécie: Anular a publicação do extrato do Contrato N.º 5/2019. Objeto: tornar sem efeito a publicação do DJE
30, p. 4, de 12.2.2019. Assina: Jarbas Marinho Lopes. Data: 12/3/2019.
JARBAS MARINHO LOPES
DIRETOR – GERAL
PAD: 2082/2019. Espécie: Anulação de publicação do extrato do Contrato N.º 8/2019. Objeto: tornar sem efeito a publicação do
DJE 47, p. 4, de 12.3.2019. Assina: Jarbas Marinho Lopes. Data: 12/3/2019.
JARBAS MARINHO LOPES
DIRETOR – GERAL
APOSTILA
SÂNZIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS MONTENEGRO, servidora aposentada no cargo de Técnico Judiciário – C 13, deste
Tribunal Regional Eleitoral, encontra-se ISENTA do imposto de renda por ser ####, conforme Parecer da Junta Médica nº
64/2018 (doc. PAD nº 202296/2018), concessão deferida conforme decisão (doc. PAD nº 208685/2018) proferida nos autos do
Procedimento Administrativo Digital–PAD nº 17068/2018, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, Edição nº 253, páginas 3 e
4, de 19 de dezembro de 2018 (doc. PAD nº 214216/2018), com fundamento no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988; artigo 30
da Lei nº 9.250/1995; artigo 39, XXXIII, §§ 4º e 5º, III, do Decreto nº 3.000/1999 e artigo 6º, II, da Instrução Normativa SRF n.º
1.500/2014 (com redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.756, de 31 de outubro de 2017), aplicando-se a isenção aos
proventos de aposentadoria a partir de 29 de agosto de 2018, data indicada pela Junta Médica Oficial em que a servidora já
estava acometida pela doença.
#####
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, 16 de janeiro de 2019.
(assinatura eletrônica)
Hugo Pereira Filho
Diretor-Geral TRE/CE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 21/2018 celebrado com LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA ME. Objeto: visa prorrogar o Contrato
por mais 12 (doze) meses, a partir de 9 de abril de 2019. O contrato não sofrerá alteração no valor contratado, permanecendo
em R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais). Fundamento: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, c/c
Cláusula Décima do Contrato e na autorização do Diretor-Geral constante do Processo Administrativo Digital n.º 50/2019.
Assina, pelo TRE, Jarbas Marinho Lopes, Diretor-Geral do TRE-CE em exercício. DATA: 11/03/2019
JARBAS MARINHO LOPES
DIRETOR-GERAL em exercício

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/19
Pregão Eletrônico n.º 1/19. Processo n.º 21.186/2018. Objeto: a contratação de ambulância. O certame foi considerado
frustrado em razão da única empresa participante, embora negociando o preço, ter se declarado inabilitada. Homologado por:
Hugo Pereira Filho, Diretor – Geral do TRE/CE. Data: 27/02/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
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TERMO DE COMODATO
TERMO DE COMODATO Nº 3/2019
Termo de Comodato N.º 3/2019. As Partes: como comodante, RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S/A, e como comodatário, o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ – TRE/CE. Objeto: é uma área de 41,30 m², identificada como Salão
Comercial 2152B, localizado no Piso L2, do RIOMAR SHOPPING FORTALEZA, para instalação, única e exclusivamente, de
forma contínua e ininterrupta, da Central de Atendimento ao Eleitor, tendo como destinação os serviços de biometria eleitoral.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. PAD N.º 976/2019. Assina pelo TRE/CE, Desembargador Haroldo Correia De Oliveira
Máximo, Presidente e pela empresa, Gian Franco Zecchin Delle Vedove. 14/01/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 23/2019
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo na hipótese em
que o julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 4815 - CLASSE 30 (48-15.2015.6.06.0112)
ORIGEM: Fortaleza-CE (112ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
RECORRENTE(S): SANDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): Carlos Eduardo Maciel Pereira - OAB: 11677/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Doação de Recursos Acima do
Limite Legal - Pessoa Física - Meios Processuais - Representação
PAUTA 23/2019
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte
processo, ficando as partes intimadas que, caso não julgado, será incluído em nova pauta, salvo na hipótese em que o
julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 29838 - CLASSE 30 (298-38.2016.6.06.0007)
ORIGEM: Cascavel-CE (7ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
RECORRENTE RAIMUNDA JOSILEIDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: Francisco Everardo Rodrigues da Rocha - OAB: 12.140/CE
RECORRIDO: MANUEL PEREIRA MAIA
ADVOGADO(S): Carlos Octavio Raupp Bessa - OAB: 29.502/CE, Patrick Esteves Batista - OAB: 20.719/CE, Francisco
Wellington Miranda do Nascimento - OAB: 33.906/CE, Emmanuel Saraiva Ferreira - OAB: 26.373-A/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Atas de Distribuição
ATA DE DISTRIBUIÇÃO
ATA DE DISTRIBUIÇÃO
Sexta Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 25 de fevereiro de 2019 a 8 de março de 2019, Presidente o
Excelentíssimo Sr. Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO.
Foram distribuídos pelo sistema de Processamento de Dados, os seguintes feitos:
Inquérito nº 22-18.2017.6.06.0089 (1)
Origem: MIRAÍMA-CE
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
Tipo:
Distribuição automática
INTERESSADO: ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA FILHO, Prefeito
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Recurso Eleitoral nº 2-32.2019.6.06.0000 (2)
Origem: MAURITI-CE
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, Municipal
ADVOGADO: Francisco Nardeli Macedo Campos
Recurso Eleitoral nº 3-17.2019.6.06.0000 (3)
Origem: MAURITI-CE
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, Municipal
ADVOGADO: Francisco Nardeli Macedo Campos
Recurso Eleitoral nº 125-15.2018.6.06.0081 (4)
Origem: TIANGUÁ-CE (81ª ZONA ELEITORAL - TIANGUÁ)
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
Tipo:
Redistribuição automática por impedimento ou suspeição de Relator
RECORRENTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR (PTB/PP/PC DO B/PR/AVANTE/SD/PDT/DEM/PPL E PT)
ADVOGADAS: Francisca Arnália Cunha de Freitas Terceiro e Outra
ADVOGADA: JANINE ADEODATO ACCIOLY WHITEHURST
RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO VAI CONTINUAR
RECORRIDO: LUIZ MENEZES DE LIMA, candidato ao cargo de Prefeito
RECORRIDO: AROLDO CARDOSO PORTELA, candidato ao cargo de Vice-Preveito
ADVOGADOS: Anderson de Amarante Dantas e Outros
Recurso Eleitoral nº 298-38.2016.6.06.0007 (5)
Origem: CASCAVEL-CE (7ª ZONA ELEITORAL - CASCAVEL)
Relator: INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Tipo:
Redistribuição por assunção a Presidência
RECORRENTE: RAIMUNDA JOSILEIDE DE OLIVEIRA, Candidata ao cargo de Vereadora
ADVOGADO: Francisco Everardo Rodrigues da Rocha
RECORRIDO: MANUEL PEREIRA MAIA, Candidato ao cargo de Vereador
ADVOGADOS: Carlos Octavio Raupp Bessa e Outro
Juíz(a)
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO

Total
1

Juíz(a)
ALCIDES SALDANHA LIMA

Total
2

Juíz(a)
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS

Total
1

Juíz(a)
DAVID SOMBRA PEIXOTO

Total
1

Nada mais havendo, foi encerrada a presente Ata de Distribuição. MARCIA MARIA SILVA CAVALCANTE,
Coordenadora de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, ORLEANES CAVALCANTI, Secretária Judiciária.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
Despachos
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-71.2016.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
Protocolo: 25.306/2016
REQUERENTE(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, Estadual, LUIZ ALBERTO VIDAL PONTES,
Presidente e KAMYLA CASTRO DE OLIVEIRA, Tesoureiro
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ADVOGADA(S): Clara Rachel Feitosa Petrola - OAB: 15946/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“A Secretaria de Controle Interno deste egrégio Tribunal no Relatório de Diligência, às fls. 873/877-v, propôs a baixa dos autos
para diligência, diante da ausência de documentação na prestação de contas em comento.
Com efeito, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE 23.432/2014, determino a intimação da agremiação partidária
para, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a documentação faltante bem como prestar os esclarecimentos devidos em
relação ao supracitado Relatório de Diligências.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITA
Juiz Relator”

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602538-98.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602538-98.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 - FRANCISCO ALBUQUERQUE MOURA - DEPUTADO FEDERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CESAR CHAVES DE ANDRADE JUNIOR - CE24678
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato FRANCISCO ALBUQUERQUE MOURA, 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, 12 de março de 2019
DARLENE CLAUDIO MAIA
Seção de Processamento III
COPRO - SJU
Processo 0601996-80.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601996-80.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 - JOSE PAULO NETO - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE SABINO SA - CE26920
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato JOSE PAULO NETO, 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, 12 de março de 2019
DARLENE CLAUDIO MAIA
Seção de Processamento III
COPRO - SJU
Processo 0600232-59.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SD, Diretorio Estadual
INTERESSADOS: LUIS ALVES NORONHA JUNIOR, Presidente e VICTOR LUCAS DE ALMEIDA BITU MAGALHÃES,
Tesoureiro
ADVOGADO:ARTHUR LEITE LOMONACO (OAB 28835)
INTERESSADOS: _______________________________
AVISO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE
PARTIDO POLÍTICO
A Secretaria Judiciária avisa, para fins do artigo 31, §1º da Resolução nº 23.546 de 18 de dezembro de 2017, do TSE, que se
encontra disponível, para consulta, a documentação do órgão estadual do SD - SOLIDARIEDADE, referente àsua prestação de
contas do exercício de 2017, autuado neste Tribunal, em 30.4.2018, sob o nº PC 0600232-59.2018.6.06.0000. A consulta deve
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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ser realizada no endereço https://pje.tre-ce.jus.br:8443/pje-web/ConsultaPublica/listView.seam mediante fornecimento do
número do presente processo (0600232-59.2018.6.06.0000)
Fortaleza, 14 de junho de 2018.
Orleanes Cavalcanti
Secretária Judiciária
Processo 0601948-24.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601948-24.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 - JOSE EVERARDO DA SILVA BEZERRA - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO ARAUJO LIMA JUNIOR - CE011351
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato JOSE EVERARDO DA SILVA BEZERRA, 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, 12 de março de 2019
DARLENE CLAUDIO MAIA
Seção de Processamento III - COPRO - SJU
Processo 0601961-23.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601961-23.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 - CARLOS AURELIO OLIVEIRA GONCALVES - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS ACCIOLY BARROSO - CE35905
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato CARLOS AURELIO OLIVEIRA GONCALVES, 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, 12 de março de 2019
DARLENE CLAUDIO MAIA
Seção de Processamento III - COPRO - SJU
Processo 0601805-35.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601805-35.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCA AURINETE VIEIRA DE SOUSA FELIX DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE:
FRANCISCA AURINETE VIEIRA DE SOUSA FELIX
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
DECISÃO
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. REGULARIDADE. CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS.
1. Na espécie, afere-se que a prestação de contas encontra-se instruída com as informações e com os documentos prescritos
na Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. Os recursos arrecadados e os gastos realizados nas contas sub examine atenderam às exigências fixadas pela legislação
de regência, inexistindo qualquer ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha,
sendo impositiva a sua aprovação.
3. Contas aprovadas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de FRANCISCA AURINETE VIEIRA DE SOUSA FELIX, candidata ao
cargo de DEPUTADO FEDERAL, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei nº 9.504/97 e
Resolução TSE nº 23.553/2017.
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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Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal Eleitoral
responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
Parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, pela aprovação das contas.
Éo relatório. Passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
as contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do
pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis de contaminar a campanha eleitoral, o
que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante eleito, notadamente em tempos em que a
credibilidade política encontra-se tão em xeque no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, a prestação de contas encontra-se
instruída com as informações e com os documentos prescritos na Resolução TSE n° 23.553/2017, não sendo apontada
qualquer atecnia.
Nesse contexto, vislumbro que não se evidenciaram quaisquer irregularidades ou impropriedades nos recursos arrecadados e
gastos realizados nas contas sub examine, porquanto houve o cumprimento das exigências fixadas pela legislação de
regência.
Com efeito, não coexiste nenhuma ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha
eleitoral capaz de macular as contas em apreço, sendo impositiva a sua aprovação.
[3]
Dispositivo
Nessas condições, nos termos da norma escrita do artigo 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo aprovadas as
contas de campanha de FRANCISCA AURINETE VIEIRA DE SOUSA FELIX, referentes às eleições de 2018.
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
JUIZ(A) ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator(a).
Processo 0602639-38.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO ID Nº 1481627
AGRAVANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO 15-MDB / 31-PHS / 70-AVANTE / 77-SOLIDARIEDADE / 55-PSD / 20-PSC /
19-PODE / 10-PRB
Advogados: FABIO NEVES MOREIRA - CE25439, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, TIBERIO DE MELO
CAVALCANTE - CE15877, VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
AGRAVADOS: EDUARDO GIRÃO E FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Advogados: FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665 Advogados
do(a) REPRESENTADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688,
SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, 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
REF: REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602639-38.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
INTIMAÇÃO
Em cumprimento àdecisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Regional, que negou
seguimento ao Recurso Especial ajuizado nos autos do processo em epígrafe, INTIMO os agravados EDUARDO GIRÃO E
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., por seus advogados legalmente constituídos, para, querendo, no prazo
de 3 (três) dias, apresentarem contrarrazões ao Recurso Especial e ao Agravo de Instrumento, interpostos nos autos do
processo acima mencionado, nos termos da Súmula TSE nº 71 e dos artigos 279 do Código Eleitoral e 1.042 do Código de
Processo Civil.
Fortaleza, 13 de março de 2019.
CELMA MARIA CARNEIRO GALENO
Secretária Judiciária
COPRO

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 049

Fortaleza, quinta-feira, 14 de março de 2019

Página 10

Processo 0602325-92.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602325-92.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 TALVANI BRITO RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: TALVANI BRITO RIBEIRO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO ARAUJO LIMA JUNIOR - CE011351
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato TALVANI BRITO RIBEIRO, 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 nº1546527.
Fortaleza, 12 de março de 2019.
ROGERIO DA SILVA LOPES
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603146-96.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603146-96.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTADO: CAMILO SOBREIRA DE SANTANA, MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO, COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA "POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE"
Advogado do(a) REPRESENTADO: ANDRE LUIZ DE SOUZA COSTA - CE10550
DESPACHO
R.h.
Apresentadas as contestações e tendo em vista que as partes Promovidas requereram a produção da prova testemunhal,
designo a data de 20.03.2019, às 09 horas, para realização da audiência de oitiva de testemunhas arroladas no ID 1435077, a
ser presidida pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria.
As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, nos termos do inciso V do artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, na Sala de Audiências desta Corregedoria Regional Eleitoral, situada àRua Jaime Benévolo, nº 21, 3º
andar, Centro, Fortaleza, Ceará.
Intime-se o Procurador Regional Eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 8 de março de 2019.
DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
Processo 0602428-02.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602428-02.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GIOVANNI SAMPAIO GONDIM DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: GIOVANNI
SAMPAIO GONDIM
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE GENILDO REGES DE SOUSA - CE6372
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata os autos de prestação de contas de campanha de GIOVANNI SAMPAIO GONDIM, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2018, em cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual
dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
eleições.
Em Parecer Técnico Conclusivo (Id nº 1450927), a Secretaria de Controle Interno deste Regional manifesta-se pela aprovação
das contas, nos termos do art. 77, I da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em Parecer (Id nº 1459577), a douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte manifestou-se pela aprovação das
contas, nos termos do Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria de Controle Interno.
Ante o exposto, diante da ausência de qualquer irregularidade, em consonância com o parecer da Secretaria de Controle
Interno deste Regional, bem como da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, julgo APROVADAS as 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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de campanha de GIOVANNI SAMPAIO GONDIM, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, nos termos
do art. 56, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará1 e do art. 77, I da Resolução TSE n.º
23.553/20172.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Fortaleza-CE, 12 de março de 2019.
DAVID SOMBRA PEIXOTO
Juiz Relator
1Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
2 Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (grifo nosso)
Processo 0602097-20.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602097-20.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ARISTOTELES GALLILEU VIANA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
ARISTOTELES GALLILEU VIANA MARTINS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - CE010857 Advogado do(a) REQUERENTE:
DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - CE010857
DECISÃO
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. REGULARIDADE. CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS.
1. Na espécie, afere-se que a prestação de contas encontra-se instruída com as informações e com os documentos prescritos
na Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. Os recursos arrecadados e os gastos realizados nas contas sub examine atenderam às exigências fixadas pela legislação
de regência, inexistindo qualquer ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha,
sendo impositiva a sua aprovação.
3. Contas aprovadas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de ARISTOTELES GALLILEU VIANA MARTINS, candidato ao cargo
de DEPUTADO ESTADUAL, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei nº 9.504/97 e Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal Eleitoral
responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
Parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, pela aprovação das contas.
Éo relatório. Passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
as contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do
pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis de contaminar a campanha eleitoral, o
que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante eleito, notadamente em tempos em que a
credibilidade política encontra-se tão em xeque no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, a prestação de contas encontra-se
instruída com as informações e com os documentos prescritos na Resolução TSE n° 23.553/2017, não sendo apontada
qualquer atecnia.
Nesse contexto, vislumbro que não se evidenciaram quaisquer irregularidades ou impropriedades nos recursos arrecadados e
gastos realizados nas contas sub examine, porquanto houve o cumprimento das exigências fixadas pela legislação de
regência.
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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Com efeito, não coexiste nenhuma ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha
eleitoral capaz de macular as contas em apreço, sendo impositiva a sua aprovação.
[3]
Dispositivo
Nessas condições, nos termos da norma escrita do artigo 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo aprovadas as
contas de campanha de ARISTOTELES GALLILEU VIANA MARTINS, referentes às eleições de 2018.
Expedientes necessários.
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator.
Processo 0602317-18.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602317-18.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCO GLEISON OLIVEIRA DE LIMA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: FRANCISCO GLEISON OLIVEIRA DE LIMA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO ARAUJO LIMA JUNIOR - CE011351
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato FRANCISCO GLEISON OLIVEIRA DE LIMA, 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 nº 1544177.
Fortaleza, 12 de março de 2019.
ROGERIO DA SILVA LOPES
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603116-61.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603116-61.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 - ALEX BENTO ALVES - DEPUTADO FEDERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: WILSON MARQUES DE MATOS - CE014837
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato ALEX BENTO ALVES, 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, 12 de março de 2019
DARLENE CLAUDIO MAIA
Seção de Processamento III
COPRO - SJU
Processo 0602508-63.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602508-63.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANTONIO THIAGO RODRIGUES SARAIVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ANTONIO THIAGO RODRIGUES SARAIVA
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, 12 de março de 2019
MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA
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
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Processo 0602947-74.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
Processo nº 0602947-74.2018.6.06.0000
Relator: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Recorrente: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
Advogado(s) do Recorrente: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE CE15877, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, FABIO NEVES
MOREIRA - CE25439
Recorrido: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Advogado(s) do Recorrido: DANIELLE DE MARCO - SP311.005, RODRIGO RUF MARTINS - SP287.688, CELSO DE FARIA
MONTEIRO - SP138.436, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148.263, CARINA BABETO CAETANO - SP207.391,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266.298, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317.372, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP310.634, PRISCILA ANDRADE - SP316.907, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP333.346, SILVIA MARIA
CASACA LIMA - SP307.184
Recorrido: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
Advogado(s) do Recorrido:
INTIMAÇÃO
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Relator (a) do processo em epígrafe e nos termos do art. 20, caput, da
Resolução TSE n° 23.547/2017, INTIMO os recorridos acima identificados, por meio de seus advogados legalmente
constituídos, para, no prazo de 1 (um) dia, apresentar contrarrazões ao Recurso interposto nos autos da Representação acima
referida.
Fortaleza, 13 de março de 2019
FELIPE AIRES COSTA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602320-70.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602320-70.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FATIMA TEIXEIRA OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: FATIMA TEIXEIRA OLIVEIRA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO ARAUJO LIMA JUNIOR - CE011351
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata FATIMA TEIXEIRA OLIVEIRA, 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 1544527.
Fortaleza, 12 de março de 2019.
ROGERIO DA SILVA LOPES
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603118-31.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603118-31.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
INTERESSADO: FRANCISCO ELADIO VIEIRA BARBOSA
Advogado do(a) INTERESSADO: WILSON MARQUES DE MATOS - CE014837
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato FRANCISCO ELÁDIO VIEIRA BARBOSA para, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo
parecer técnico.
Fortaleza, 13 de março de 2019
MARILIA CUNHA DE ALENCAR
Seção de Processamento
COPRO - SJU
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Processo 0603053-36.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603053-36.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARIA GORETTI DIAS AZEVEDO DEPUTADO FEDERAL, MARIA GORETTI DIAS
AZEVEDO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DORGIVAL LUCAS DUTRA - CE005846 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DORGIVAL
LUCAS DUTRA - CE005846
DECISÃO
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. REGULARIDADE. CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS.
1. Na espécie, afere-se que a prestação de contas encontra-se instruída com as informações e com os documentos prescritos
na Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. Os recursos arrecadados e os gastos realizados nas contas sub examine atenderam às exigências fixadas pela legislação
de regência, inexistindo qualquer ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha,
sendo impositiva a sua aprovação.
3. Contas aprovadas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de MARIA GORETTI DIAS AZEVEDO, candidata ao cargo de
DEPUTADO FEDERAL, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei nº 9.504/97 e Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal Eleitoral
responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
Parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, pela aprovação das contas.
Éo relatório. Passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
as contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do
pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis de contaminar a campanha eleitoral, o
que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante eleito, notadamente em tempos em que a
credibilidade política encontra-se tão em xeque no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, a prestação de contas encontra-se
instruída com as informações e com os documentos prescritos na Resolução TSE n° 23.553/2017, não sendo apontada
qualquer atecnia.
Nesse contexto, vislumbro que não se evidenciaram quaisquer irregularidades ou impropriedades nos recursos arrecadados e
gastos realizados nas contas sub examine, porquanto houve o cumprimento das exigências fixadas pela legislação de
regência.
Com efeito, não coexiste nenhuma ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha
eleitoral capaz de macular as contas em apreço, sendo impositiva a sua aprovação.
[3]
Dispositivo
Nessas condições, nos termos da norma escrita do artigo 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo aprovadas as
contas de campanha de MARIA GORETTI DIAS AZEVEDO, referentes às eleições de 2018.
Expedientes necessários.
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator
Processo 0602196-87.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602196-87.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ALCIDES SALDANHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CARLOS CESAR ARAUJO TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: CARLOS
CESAR ARAUJO TEIXEIRA
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Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas relativa àarrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2018.
Pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral pela aprovação das contas de campanha.
Conforme análise efetivada pela unidade técnica, a prestação de contas demonstrou regularidade na arrecadação de recursos
e realização de gastos eleitorais, apresentando as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, com fundamento nos pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo
aprovada a prestação de contas de campanha eleitoral de que se trata, referente às Eleições de 2018, na forma do artigo 77, I,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e do artigo 56, III, do Regimento Interno (Resolução TRE-CE nº 708/2018).
Efetivados os registros necessários e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Fortaleza, data registrada no sistema.
ALCIDES SALDANHA LIMA
Juiz Relator
Processo 0601984-66.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601984-66.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ALCIDES SALDANHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ACACI ANTONIO DE AMORIM DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: ACACI ANTONIO
DE AMORIM
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: NAIRO SABOIA CAVALCANTE - CE033646
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas relativa àarrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2018.
Pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral pela aprovação das contas de campanha.
Conforme análise efetivada pela unidade técnica, a prestação de contas demonstrou regularidade na arrecadação de recursos
e realização de gastos eleitorais, apresentando as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, com fundamento nos pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo
aprovada a prestação de contas de campanha eleitoral de que se trata, referente às Eleições de 2018, na forma do artigo 77, I,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e do artigo 56, III, do Regimento Interno (Resolução TRE-CE nº 708/2018).
Efetivados os registros necessários e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Fortaleza, data registrada no sistema.
ALCIDES SALDANHA LIMA
Juiz Relator
Processo 0602660-14.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602660-14.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REQUERENTE: ATTILA SABINO FACANHA BARRETO
Advogado: MARIANA DIAS DA SILVA SANTOS - CE025742
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, 13 de março de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603006-62.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603006-62.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE WILLINS DE CASTRO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: JOSE WILLINS DE CASTRO DA SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231 Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID
SUCUPIRA BARRETO - CE018231
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
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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 relatório preliminar para expedição de diligências
(ID nº 1502177).
Fortaleza, 13 de março de 2019
FELIPE AIRES COSTA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0603007-47.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO Nº 0603007-47.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATOR: JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO “A FORÇA DO POVO” (MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/
PSC/PODEMOS/PRB)
ADVOGADOS: Nathan Recamonde Lucena e outros
RECORRIDO: REGINAURO SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho e Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto
RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS: Celso de Faria Monteiro e outros
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. SENADOR. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NA
INTERNET. FACEBOOK. DIVULGAÇÃO DE DADOS OBTIDOS A PARTIR DA FERRAMENTA GOOGLE TRENDS.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE. PESQUISA ELEITORAL. ENQUETE. DADOS E FATOS INVERÍDICOS. FAKE NEWS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO em face da decisão do Juizado Auxiliar que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral irregular na internet, consistente na “divulgação de dados obtidos na
ferramenta Google Trends” no perfil de campanha no Facebook de REGINAURO SOUSA NASCIMENTO, candidato eleito
primeiro suplente de Senador.
2. Recurso tempestivo, pois a decisão foi publicada em 30/01/2019 (quartafeira) e o recurso foi protocolado no dia seguinte
(31/01/2019), respeitado o prazo de 1 (um) dia (art. 20 da Resolução TSE nº 23.547/2017), além de observadas as condições
regulares de procedibilidade. Por outro lado, não devem ser conhecidas as razões do recorrido, já que publicada a intimação
em 15/02/2019 (sextafeira), suas contrarrazões só foram apresentadas em 20/02/2019 (quartafeira), quando já ocorrida a
preclusão temporal.
3. Por ocasião do julgamento do Recurso na Representação nº 0602639-38.2018.6.06.0000, este Tribunal concluiu não haver
ilicitude na divulgação de dados obtidos a partir da ferramenta Google Trends, a qual “se reporta justamente a catalogar quais
termos geram o maior número de buscas por informação específica na internet”. As informações obtidas no Google Trends não
podem ser caracterizadas como pesquisa eleitoral ou enquete, pois “não há indicação de que os dados veiculados refiram-se
às intenções de votos dos internautas, mas, sim, ao percentual de buscas dos usuários da internet, no que se refere a
candidatos ao Senado pelo Estado do Ceará”. Também não há que se falar “em Fake News, uma vez que nada de falso ou
inverídico foi divulgado”. Ainda que se tratasse de enquete ou divulgação de notícia falta, “não haveria sanção a ser imposta,
por absoluta ausência de previsão legal (Princípio da Reserva Legal)”.
4. A decisão recorrida deve ser confirmada, já que prestigia o princípio da liberdade de expressão no processo político-eleitoral
e se harmoniza com o entendimento recente deste Tribunal (Representação nº 0602639-38 e Representação nº 0602666-21,
julgamento em 17/12/2018).
5. Recurso não provido. Decisão confirmada. Representação improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, por
unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Fortaleza, 1º de março de 2019.
ALCIDES SALDANHA LIMA
Juiz Relator
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO Nº 0603007-47.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATOR: JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO “A FORÇA DO POVO” (MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/
PSC/PODEMOS/PRB)
ADVOGADOS: Nathan Recamonde Lucena e outros
RECORRIDO: REGINAURO SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho e Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto
RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS: Celso de Faria Monteiro e outros
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RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO em face da decisão do Juizado Auxiliar que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral irregular na internet, consistente na “divulgação de dados obtidos na
ferramenta Google Trends” no perfil de campanha no Facebook de REGINAURO SOUSA NASCIMENTO, candidato eleito
primeiro suplente de Senador.
A decisão recorrida, destacando precedente deste TRE (Recurso na Representação nº 0602639-38.2018.6.06.0000), concluiu
que, em razão do “princípio da reserva legal, a divulgação de enquete, mesmo que vedada, não enseja a aplicação de multa
diante da ausência de previsão legal”.
A coligação recorrente argumenta que “o representado claramente busca confundir o eleitor quando cita que o relatório Google
Trends vem acertando o resultado de todas as eleições no mundo e que há um crescimento vertiginoso de Eduardo Girão”,
indicando números diferentes da última pesquisa realizada pelo Ibope Ceará. Assegura que, ainda que fosse considerada
enquete, esta conduta também seria vedada pela legislação eleitoral. Sob esses fundamentos, requer o provimento do recurso,
para ser julgado procedente o pedido e imposta multa por divulgação de pesquisa fraudulenta.
Em suas contrarrazões, REGINAURO SOUSA NASCIMENTO defende a manutenção da decisão recorrida.
Encerrada a atuação dos juízes auxiliares com a diplomação dos eleitos (19/12/2018), o processo foi redistribuído por sorteio
(art. 41, §1º, da Lei nº 9.504/1997, art. 2º, §§3º e 5º, da Resolução TSE nº 23.547/2017, art. 103 da Resolução nº 23.551/2017,
art. 1º da Resolução TRE-CE n° 673/2017 e art. 4º, parágrafo único, da Resolução TRE-CE n° 689/2018).
Éo relatório.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO Nº 0603007-47.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATOR: JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO “A FORÇA DO POVO” (MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/
PSC/PODEMOS/PRB)
ADVOGADOS: Nathan Recamonde Lucena e outros
RECORRIDO: REGINAURO SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho e Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto
RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS: Celso de Faria Monteiro e outros
VOTO
Recurso tempestivo, pois a decisão foi publicada em 30/01/2019 (quarta-feira) e o recurso foi protocolado no dia seguinte
(31/01/2019), respeitado o prazo de 1 (um) dia (art. 20 da Resolução TSE nº 23.547/2017), além de observadas as condições
regulares de procedibilidade. Por outro lado, não devem ser conhecidas as razões do recorrido, já que publicada a intimação
em 15/02/2019 (sexta-feira), suas contrarrazões só foram apresentadas em 20/02/2019 (quarta-feira), quando já ocorrida a
preclusão temporal.
Como relatado, trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO em face da decisão do Juizado Auxiliar
que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral irregular na internet, consistente na “divulgação de dados
obtidos na ferramenta Google Trends” no perfil de campanha no Facebook de REGINAURO SOUSA NASCIMENTO, candidato
eleito primeiro suplente de Senador.
Conforme destacou a decisão recorrida, este Tribunal já analisou a situação por ocasião do julgamento do Recurso na
Representação nº 0602639-38.2018.6.06.0000, em Acórdão assim ementado:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. POSTAGEM EM PERFIL DO FACEBOOK.
DIVULGAÇÃO DE DADOS OBTIDOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO A PARTIR DA FERRAMENTA GOOGLETRENDS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE PESQUISA ELEITORAL. DADOS E FATOS INVERÍDICOS. FAKE NEWS. NÃO
CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE OPINIÕES. ENQUETE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
OBSERVÂNCIA. ART. 33, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. MULTA AFASTADA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 –As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto àJustiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações: (…) A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os
responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível
com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR. Évedada, no período de campanha
eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Inteligência do art. 33, caput e §§3º a 5º, da Lei nº
9.504/97.
2 –A hipótese dos autos refere-se a postagem em perfil de candidato no Facebook. A veiculação atacada apresenta
comparação visual entre os então candidatos ao Senado pelo Estado Ceará, no pleito de 2018.
3 –Caso em que se observa o esclarecimento quanto a fonte e a origem dos dados divulgados, a saber, matéria publicada no
jornal OPOVO, a partir da ferramenta Google Trends, que se reporta a catalogar quais termos geram o maior número de
buscas por informação específica na internet.
4 –Na espécie, restou ausente caráter específico de pesquisa, assim como não houve divulgação de dados falsos ou
inverídicos ou ainda propagação de levantamento de opiniões, de sorte a não caracterizar pesquisa eleitoral, Fake News ou
enquete.
5 –“(…) A teor da jurisprudência desta Corte, a livre manifestação do pensamento veiculada, nos meios de divulgação de
informação disponíveis na Internet, somente estará passível de limitação nos casos em que houver ofensa a honra de terceiros
ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.” (TSE, RESPE 34694, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJ –09/09/2014, pág. 132133)
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6 –Sentença reformada. Multa afastada.
7 - Recurso provido.
(TRE-CE, Recurso Eleitoral na Representação nº 0602639-38.2018.6.06.0000, Rel. Juíza DANIELA LIMA DA ROCHA, Rel.
designado para lavratura do Acórdão Juiz TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, julgado em 17/12/2018, DJe 05/02/2019. No mesmo
sentido: Recurso Eleitoral na Representação nº 0602666-21.2018.6.06.0000, Rel. Juiz DEMÉTRIO SAKER NETO, Rel.
designado para lavratura do Acórdão Juiz TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, julgado em 17/12/2018, DJe 22/01/2019.)
Naquela oportunidade, este Tribunal concluiu não haver ilicitude na divulgação de dados obtidos a partir da ferramenta Google
Trends, a qual “se reporta justamente a catalogar quais termos geram o maior número de buscas por informação específica na
internet”. Conforme fundamentou o Voto-Vista do Juiz TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, as informações obtidas no Google Trends
não podem ser caracterizadas como pesquisa eleitoral ou enquete, pois “não há indicação de que os dados veiculados refiramse às intenções de votos dos internautas, mas, sim, ao percentual de buscas dos usuários da internet, no que se refere a
candidatos ao Senado pelo Estado do Ceará”. Também não há que se falar “em Fake News, uma vez que nada de falso ou
inverídico foi divulgado”. Ainda que se tratasse de enquete ou divulgação de notícia falta, “não haveria sanção a ser imposta,
por absoluta ausência de previsão legal (Princípio da Reserva Legal)”.
Desse modo, a decisão recorrida deve ser confirmada, já que prestigia o princípio da liberdade de expressão no processo
político-eleitoral e se harmoniza com o entendimento recente deste Tribunal.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida que julgou improcedente a
representação.
Fortaleza, 1º de março de 2019.
ALCIDES SALDANHA LIMA
Juiz Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO Nº 0603007-47.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATOR: JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO “A FORÇA DO POVO” (MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/
PSC/PODEMOS/PRB)
ADVOGADOS: Nathan Recamonde Lucena e outros
RECORRIDO: REGINAURO SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho e Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto
RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS: Celso de Faria Monteiro e outros
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Composição: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA, JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA, JUIZ TIAGO
ASFOR ROCHA LIMA, JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA E JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
SESSÃO DE 1ª.3.2019
Processo 0602322-40.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602322-40.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REQUERENTE: JOSE WILSON MARQUES DE SOUZA
Advogado do: 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, 13 de março de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0601990-73.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601990-73.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GEORGE LIMA DE ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL
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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REQUERENTE: GEORGE LIMA DE ARAUJO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARIANA DIAS DA SILVA SANTOS - CE025742 Advogado do(a) REQUERENTE:
MARIANA DIAS DA SILVA SANTOS - CE025742
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 relatório preliminar de diligências (ID nº
1547777).
Fortaleza, 12 de março de 2019
FELIPE AIRES COSTA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0600084-82.2017.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600084-82.2017.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ALCIDES SALDANHA LIMA
REQUERENTES: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA , ALEXANDRE PEREIRA SILVA, RICARDO PEREIRA SALES, ANA
NAIRA CAMPELO DE QUEIROZ
DESPACHO
Com fundamento no artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), artigo 12 da Resolução TSE nº
23.478/2016 e artigos 42, §2º, e 58 do Regimento Interno do Tribunal (Resolução TRE-CE nº 708/2018), de ordem do
Excelentíssimo Senhor Juiz Relator, retorno os autos àSecretaria Judiciária para adoção das seguintes providências:
(1) atualizar os dados de autuação, conforme instrumentos de procuração apresentados pelo partido e por seus dirigentes;
(2) considerando o parecer conclusivo da unidade técnica, efetivar "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" (Resolução TSE nº 23.546/2017,
arts. 38 e 59, §1º, V);
(3) se nada for requerido, enviar o processo para manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (Resolução TSE nº
23.546/2017, arts. 37 e 59, §1º, V).
Oportuna conclusão.
Fortaleza, 20 de fevereiro de 2019.
FERNANDO SANDRO PESSOA SIMÕES
Técnico Judiciário | Assistente IV da ASJU3 (Portaria TRE/CE nº 50/2018 | DJe 18/01/2018)
Processo 0602013-19.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602013-19.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 AILTON MARCOS FONTENELE VIEIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: AILTON MARCOS FONTENELE VIEIRA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FRANCISCO JOSE SABINO SA - CE26920 Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCISCO
JOSE SABINO SA - CE26920, CHARLES SOARES ALCANTARA - CE32140
I N T I M A ÇÃO
Nos termos dos arts. 72 e 101, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, intimo AILTON MARCOS FONTENELE VIEIRA para, no
prazo de 3 (três) dias, atender às diligências indicadas no relatório preliminar elaborado pela comissão de análise das contas
de campanha (ID 1519127).
Fortaleza, 12 de março de 2019.
LIANA MAIRA FARIAS PAZ
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602711-25.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602711-25.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ALCIDES SALDANHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCO JOSE DO AMARAL NETO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
FRANCISCO JOSE DO AMARAL NETO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE - CE15877
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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 049

Fortaleza, quinta-feira, 14 de março de 2019

Página 20

DECISÃO
Trata-se de prestação de contas relativa àarrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2018.
Pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral pela aprovação das contas de campanha.
Conforme análise efetivada pela unidade técnica, a prestação de contas demonstrou regularidade na arrecadação de recursos
e realização de gastos eleitorais, apresentando as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, com fundamento nos pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo
aprovada a prestação de contas de campanha eleitoral de que se trata, referente às Eleições de 2018, na forma do artigo 77, I,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 e do artigo 56, III, do Regimento Interno (Resolução TRE-CE nº 708/2018).
Efetivados os registros necessários e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Fortaleza, data registrada no sistema.
ALCIDES SALDANHA LIMA
Juiz Relator
Processo 0601966-45.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601966-45.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 AILTON BARROS DE AMARANTE DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: AILTON
BARROS DE AMARANTE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOSE AMARO CORREIA DE ARAUJO NETO - CE12723 Advogado do(a) REQUERENTE:
JOSE AMARO CORREIA DE ARAUJO NETO - CE12723
DECISÃO
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. REGULARIDADE. CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS.
1. Na espécie, afere-se que a prestação de contas encontra-se instruída com as informações e com os documentos prescritos
na Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. Os recursos arrecadados e os gastos realizados nas contas sub examine atenderam às exigências fixadas pela legislação
de regência, inexistindo qualquer ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha,
sendo impositiva a sua aprovação.
3. Contas aprovadas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de AILTON BARROS DE AMARANTE, candidato ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei nº 9.504/97 e Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal Eleitoral
responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
Parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, pela aprovação das contas.
Éo relatório. Passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
as contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do
pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis de contaminar a campanha eleitoral, o
que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante eleito, notadamente em tempos em que a
credibilidade política encontra-se tão em xeque no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, a prestação de contas encontra-se
instruída com as informações e com os documentos prescritos na Resolução TSE n° 23.553/2017, não sendo apontada
qualquer atecnia.
Nesse contexto, vislumbro que não se evidenciaram quaisquer irregularidades ou impropriedades nos recursos arrecadados e
gastos realizados nas contas sub examine, porquanto houve o cumprimento das exigências fixadas pela legislação de
regência.
Com efeito, não coexiste nenhuma ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha
eleitoral capaz de macular as contas em apreço, sendo impositiva a sua aprovação.
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[3]
Dispositivo
Nessas condições, nos termos da norma escrita do artigo 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo aprovadas as
contas de campanha de AILTON BARROS DE AMARANTE, referentes às eleições de 2018.
Expedientes necessários.
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator
Processo 0602507-78.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602507-78.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO BENEVIDES SOUTO MARIANO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOAO BENEVIDES SOUTO MARIANO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: 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 relatório preliminar para expedição de diligências
(ID nº 1546227).
Fortaleza, 12 de março de 2019
FELIPE AIRES COSTA
Seção de Processamento II
COPRO - SJU
Processo 0602393-42.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602393-42.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ROBERTO LEITE BERNARDO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: ROBERTO LEITE
BERNARDO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAIRO SABOIA CAVALCANTE - CE033646
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata os autos de prestação de contas de campanha de ROBERTO LEITE BERNARDO, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2018, em cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual
dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
eleições.
Em Parecer Técnico Conclusivo (Id nº 1481227), a Secretaria de Controle Interno deste Regional manifesta-se pela aprovação
das contas, nos termos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em Parecer (Id nº 1500377), a douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte manifestou-se pela aprovação das
contas, nos termos do Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria de Controle Interno.
Ante o exposto, diante da ausência de qualquer irregularidade, em consonância com o parecer da Secretaria de Controle
Interno deste Regional, bem como da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, julgo APROVADAS as contas
de campanha de ROBERTO LEITE BERNARDO, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, nos termos
do art. 56, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará1 e do art. 77, I da Resolução TSE n.º
23.553/20172.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Fortaleza-CE, 12 de março de 2019.
DAVID SOMBRA PEIXOTO
Juiz Relator
1Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
2 Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (grifo nosso)
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Processo 0602098-05.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602098-05.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARIA EUNICE ALVES DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: MARIA EUNICE ALVES
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: 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, 12 de março de 2019
CELMA MARIA CARNEIRO GALENO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603067-20.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603067-20.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANTONIO ILTON DE SOUSA CASTRO DEPUTADO ESTADUAL, ANTONIO ILTON DE
SOUSA CASTRO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID
SUCUPIRA BARRETO - CE018231
DECISÃO
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. REGULARIDADE. CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS.
1. Na espécie, afere-se que a prestação de contas encontra-se instruída com as informações e com os documentos prescritos
na Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. Os recursos arrecadados e os gastos realizados nas contas sub examine atenderam às exigências fixadas pela legislação
de regência, inexistindo qualquer ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha,
sendo impositiva a sua aprovação.
3. Contas aprovadas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de ANTONIO ILTON DE SOUSA CASTRO, candidato ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei nº 9.504/97 e Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal Eleitoral
responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
Parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, pela aprovação das contas.
Éo relatório. Passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
as contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do
pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis de contaminar a campanha eleitoral, o
que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante eleito, notadamente em tempos em que a
credibilidade política encontra-se tão em xeque no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, a prestação de contas encontra-se
instruída com as informações e com os documentos prescritos na Resolução TSE n° 23.553/2017, não sendo apontada
qualquer atecnia.
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Nesse contexto, vislumbro que não se evidenciaram quaisquer irregularidades ou impropriedades nos recursos arrecadados e
gastos realizados nas contas sub examine, porquanto houve o cumprimento das exigências fixadas pela legislação de
regência.
Com efeito, não coexiste nenhuma ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha
eleitoral capaz de macular as contas em apreço, sendo impositiva a sua aprovação.
[3]
Dispositivo
Nessas condições, nos termos da norma escrita do artigo 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo aprovadas as
contas de campanha de ANTONIO ILTON DE SOUSA CASTRO, referentes às eleições de 2018.
Expedientes necessários.
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator
Processo 0602434-09.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602434-09.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ALESSANDRO DA COSTA JERONIMO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
ALESSANDRO DA COSTA JERONIMO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA KARINNE NERY VERAS - CE010555
DECISÃO
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. REGULARIDADE. CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS.
1. Na espécie, afere-se que a prestação de contas encontra-se instruída com as informações e com os documentos prescritos
na Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. Os recursos arrecadados e os gastos realizados nas contas sub examine atenderam às exigências fixadas pela legislação
de regência, inexistindo qualquer ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha,
sendo impositiva a sua aprovação.
3. Contas aprovadas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de ALESSANDRO DA COSTA JERONIMO, candidato ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei nº 9.504/97 e Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal Eleitoral
responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
Parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, pela aprovação das contas.
Éo relatório. Passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
as contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do
pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis de contaminar a campanha eleitoral, o
que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante eleito, notadamente em tempos em que a
credibilidade política encontra-se tão em xeque no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, a prestação de contas encontra-se
instruída com as informações e com os documentos prescritos na Resolução TSE n° 23.553/2017, não sendo apontada
qualquer atecnia.
Nesse contexto, vislumbro que não se evidenciaram quaisquer irregularidades ou impropriedades nos recursos arrecadados e
gastos realizados nas contas sub examine, porquanto houve o cumprimento das exigências fixadas pela legislação de
regência.
Com efeito, não coexiste nenhuma ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha
eleitoral capaz de macular as contas em apreço, sendo impositiva a sua aprovação.
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[3]
Dispositivo
Nessas condições, nos termos da norma escrita do artigo 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo aprovadas as
contas de campanha de ALESSANDRO DA COSTA JERONIMO, referentes às eleições de 2018.
Expedientes necessários.
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator
Editais
Processo 0602334-54.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602334-54.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CICERO RODRIGO ALVES DIAS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CICERO RODRIGO ALVES DIAS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: 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, 12 de março de 2019.
ROGERIO DA SILVA LOPES
Seção de Processamento COPRO - SJU
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 32/2019 - Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que os processos abaixo relacionados serão julgados na Sessão de
Julgamento do dia 20/03/2019, ficando as partes intimadas que, caso não julgados, serão incluídos em nova pauta, salvo na
hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
REPRESENTAÇÃO Nº 0600298-39.2018.6.06.0000
ORIGEM: QUIXERAMOBIM - CE
RELATOR: JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: CÉLIO MATIAS LOBO NETO, Vereador
ADVOGADO: Francisco Monteiro da Silva Viana - OAB CE 15287
ASSUNTO: Representação – Perda de cargo por infidelidade partidária – Cargo - Vereador
REPRESENTAÇÃO Nº 0600204-91.2018.6.06.0000
ORIGEM: ICÓ - CE
RELATOR: JUIZ TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: DANIEL SIDNEY GUIMARÃES DANTAS, Vereador
ADVOGADOS: Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos - OAB CE 18185, Angela Castelo Vieira - OAB CE 28559, Ana
Talita Ferreira Alves - OAB CE 35416, Priscila Sousa de Oliveira - OAB CE 39709, Jose Isaias Rodrigues Tomaz - OAB CE
17210
LITISCONSORTE PASSIVO: PSD - DIRETORIO MUNICIPAL DE ICÓ
ADVOGADO: Thiago Parente Camara - OAB CE 27631
ASSUNTO: Representação – Perda de cargo por infidelidade partidária – Cargo – Vereador
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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
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento
Atos Diversos
MOVIMENTAÇÕES NA CARREIRA - FEVEREIRO/2019
EDITAL Nº 6/2019 - O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ,
torna público que, no mês de Fevereiro/2019, a Presidência deste Regional concedeu progressão funcional e promoção aos
servidores abaixo relacionados, nos termos da Resolução TSE n.º 22.582/2007.
PROGRESSÃO FUNCIONAL / PROMOÇÃO
SERVIDOR
CARGO

EXERCÍCIO

ANNE
EMILY
CINTRA
MARQUES
LÍVIA DE LIMA MACHADO
OLIVEIRA
MARCELO
COSME
DE
SOUZA MAGALHÃES
MARCOS
VINÍCIUS
DE
MORAIS VIANA
RENATA
CERQUEIRA
TRÉVIA PICANÇO
ALINY GUERRA VALE

ANALISTA

09/01/2013

CLASSE /
PADRÃO
ATUAIS
B/6

ANALISTA

09/01/2013

B/6

ANALISTA

09/01/2014

A/5

ANALISTA

17/12/2012

B/6

ANALISTA

31/05/2012

B/6

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

ANDRÉ
WILLIAM
DE
FRANÇA GURGEL
ANDRÉA
FABIANNA
DE
ALBUQUERQUE OLIVEIRA
ÂNGELA MARIA DE LEMOS
MEDEIROS
ANTÔNIO EDNALDO LEMOS

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

TÉCNICO

24/01/2014

A/5

TÉCNICO

20/01/2014

A/5

AUGUSTO
CÉSAR
LOURENÇO LIMA JÚNIOR
CARLOS ALBERTO DA SILVA
SOBREIRA
CLÉLIO DÍLSON LEMOS DE
CARVALHO JÚNIOR
ELIZON VIEIRA DE OLIVEIRA

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

FERNANDA FRANÇA VIANA
SILVA
GEORGE
DE
SOUSA
CABRAL
JANAÍNA ALBUQUERQUE DE
CARVALHO PRADO
JOSÉ MANOEL DE SOUZA
COSTA
NICOLE PONTES PESSOA E
SOUZA
PATRÍCIA
RODRIGUES
MUNIZ

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

TÉCNICO

01/11/2006

C/12

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

TÉCNICO

13/11/2006

C/12

TÉCNICO

14/12/2015

A/3

TÉCNICO

20/01/2014

B/6

INTERSTÍCIO

09/01/2018
08/01/2019
09/01/2018
08/01/2019
09/01/2018
08/01/2019
17/12/2017
16/12/2018
31/05/2017
30/05/2018
14/12/2017
13/12/2018
14/12/2017
13/12/2018
14/12/2017
13/12/2018
24/01/2018
23/01/2019
20/01/2018
19/01/2019
14/12/2017
13/12/2018
14/12/2017
13/12/2018
14/12/2017
13/12/2018
14/12/2017
13/12/2018
14/12/2017
13/12/2018
01/11/2017
31/10/2018
14/12/2017
13/12/2018
13/12/2017
12/12/2018
14/12/2017
13/12/2018
12/08/2017
11/08/2018

a

CLASSE /
PADRÃO
FUTUROS
B/7

VIGÊNCIA
(Efeitos
Financeiros)
09/01/2019

a

B/7

09/01/2019

a

B/6

09/01/2019

a

B/7

17/12/2018

a

B/7

31/05/2018

a

A/4

14/12/2018

a

A/4

14/12/2018

a

A/4

14/12/2018

a

B/6

24/01/2019

a

B/6

20/01/2019

a

A/4

14/12/2018

a

A/4

14/12/2018

a

A/4

14/12/2018

a

A/4

14/12/2018

a

A/4

14/12/2018

a

C/13

01/11/2018

a

A/4

14/12/2018

a

C/13

13/12/2018

a

A/4

14/12/2018

a

B/7

12/08/2018
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Dado e passado na SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, aos
doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, Andrea Oliveira do Nascimento, Analista Judiciária, o digitei. E
Eu, jarbas Marinho Lopes , Secretário de Gestão de Pessoas, o subscrevo.

Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 247/2019
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no exercício das
atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e considerando o disposto nos autos do PAD n.º 1.606/2019,
RESOLVE designar as servidoras MARIA LUCIENE AVELINO DE OLIVEIRA e MÔNICA FERREIRA DE OLIVEIRA, para
responderem pela Chefia do Cartório da 7ª Zona Eleitoral – Cascavel, no dia 17.12.2018, para a primeira, e nos dias 20 e
26.12.2018, para a segunda, em razão de férias e recesso forense do titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 11 de março de 2019.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 172/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 306/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, o Promotor JOÃO BATISTA SALES ROCHA FILHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Russas, para funcionar como Promotor Eleitoral da 009ª Zona (Russas), no período de 13/03/2019 a 01/04/2019, em face das
férias do Promotor LUIZ DIONÍSIO DE MELO JUNIOR. Fortaleza/CE, 28 de fevereiro de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 173/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 332/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, a Promotora MARIA LEIDE DE ANDRADE, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Jardim, para
funcionar como Promotora Eleitoral da 070ª Zona (Brejo Santo), no período de 07/03/2019 a 08/03/2019, em face do
afastamento da Promotora LÍGIA DE PAULA OLIVEIRA. Fortaleza/CE, 28 de fevereiro de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 174/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 333/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, o Promotor FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, titular da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Barbalha, para funcionar como Promotor Eleitoral da 031ª Zona (Barbalha), no período de 11/03/2019 a 12/03/2019, em face
do afastamento do Promotor NIVALDO MAGALHÃES MARTINS. Fortaleza/CE, 28 de fevereiro de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 176/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
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incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 334/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, o Promotor PAULO ROBERTO CRISTO DA CRUZ ALBUQUERQUE, titular da 2ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Horizonte, para funcionar como Promotor Eleitoral da 078ª Zona (Horizonte), no período de 04/03/2019 a
23/03/2019, em face das férias da Promotora MAURÍCIA MARCELA CAVALCANTE MAMEDE FURLANI. Fortaleza/CE, 28 de
fevereiro de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 177/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 348/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, o Promotor MARCELO ROSA MELO, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapipoca, para
funcionar como Promotor Eleitoral da 017ª Zona (Itapipoca), no período de 11/03/2019 a 30/03/2019, em face das férias da
Promotora MARIA CAROLINA DE PAULA SANTOS STEINDORFER. Fortaleza/CE, 28 de fevereiro de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 183/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 355/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, o Promotor ELOILSON AUGUSTO DA SILVA LANDIM, titular da 23ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Fortaleza, para funcionar como Promotor Eleitoral da 095ª Zona (Fortaleza), no período de 04/03/2019 a 23/03/2019, em
face das férias da Promotora SOLANGE ARAÚJO PAIVA DE CARVALHO. Fortaleza/CE, 01 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 184/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 356/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, o Promotor VICTOR BORGES PINHO, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Granja, para
funcionar como Promotor Eleitoral da 032ª Zona (Camocim), no período de 07/03/2019 a 26/03/2019, em face das férias do
Promotor EVÂNIO PEREIRA DE MATOS FILHO. Fortaleza/CE, 01 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 185/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 357/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, o Promotor PAULO HENRIQUE DE FREITAS TRECE, titular da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Sobral, para funcionar como Promotor Eleitoral da 030ª Zona (Acaraú), no período de 06/03/2019 a 05/08/2019, em face da
licença maternidade da Promotora CIBELLE NUNES DE CARVALHO MOREIRA. Fortaleza/CE, 01 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 186/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 358/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, o Promotor LÁZARO TRINDADE DE SANTANA, titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Crateús, para funcionar como Promotor Eleitoral da 048ª Zona (Nova Russas), no período de 03/03/2019 a 22/03/2019, em
face das férias do Promotor LUCAS RODRIGUES ALMEIDA. Fortaleza/CE, 01 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 187/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e
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incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 349/2019/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR, a Promotora EFIGÊNIA COELHO CRUZ, titular da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do
Norte, para funcionar como Promotora Eleitoral da 071ª Zona (Caririaçu), no período de 07/03/2019 a 08/03/2019, em face do
afastamento do Promotor RAFAEL COUTO VIEIRA. Fortaleza/CE, 07 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 188/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts.
77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e incisos
da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 362/2019/SEG/PGJ, resolve:
DESIGNAR, o Promotor ENEAS ROMERO DE VASCONCELOS, titular da 19ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Fortaleza, para funcionar como Promotor Eleitoral da 080ª Zona (Fortaleza), no período de 08/03/2019 a 27/03/2019, em face
das férias do Promotor JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. Fortaleza/CE, 07 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 189/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts.
77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e incisos
da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 363/2019/SEG/PGJ, resolve:
DESIGNAR, o Promotor ANDRÉ ARAUJO BARBOSA, titular da 178ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, para
funcionar como Promotor Eleitoral da 003ª Zona (Fortaleza), no período de 18/03/2019 a 06/04/2019, em face das férias do
Promotor WALTER SILVA PINTO FILHO. Fortaleza/CE, 07 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 191/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts.
77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e incisos
da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 350/2019/SEG/PGJ, resolve:
DESIGNAR, a Promotora EFIGÊNIA COELHO CRUZ, titular da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte,
para funcionar como Promotora Eleitoral da 071ª Zona (Caririaçu), no período de 11/03/2019 a 12/03/2019, em face do
afastamento do Promotor RAFAEL COUTO VIEIRA.
Fortaleza/CE, 08 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 192/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts.
77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e incisos
da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 370/2019/SEG/PGJ, resolve:
DESIGNAR, a Promotora EFIGÊNIA COELHO CRUZ, titular da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte,
para funcionar como Promotora Eleitoral da 071ª Zona (Caririaçu), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019, em face do
afastamento do Promotor RAFAEL COUTO VIEIRA. Fortaleza/CE, 08 de março de 2019.
Fortaleza/CE, 08 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral

PORTARIA 195/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts.
77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e incisos
da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 371/2019/SEG/PGJ, resolve:
DESIGNAR, a Promotora BRENDA MARIALVA TEIXEIRA FERREIRA, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de
Umirim, para funcionar como Promotora Eleitoral da 050ª Zona (Pentecoste), no período de 11/03/2019 a 30/03/2019, em face
das férias do Promotor JAIRO PEREIRA PEQUENO NETO. Fortaleza/CE, 11 de março de 2019.
Fortaleza/CE, 08 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
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PORTARIA 196/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts.
77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e incisos
da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 372/2019/SEG/PGJ, resolve:
DESIGNAR, o Promotor EMERSON MACIEL ELIAS, titular da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Limoeiro o Norte, para
funcionar como Promotor Eleitoral da 091ª Zona (Tabuleiro do Norte), no período de 11/03/2019 a 30/03/2019, em face das
férias do Promotor FELIPE CARVALHO DE AGUIAR. Fortaleza/CE, 11 de março de 2019.
Fortaleza/CE, 08 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 197/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts.
77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c o art. 1º e incisos
da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 373/2019/SEG/PGJ, resolve:
DESIGNAR, o Promotor RODRIGO LIMA PAUL, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Redenção, para funcionar
como Promotor Eleitoral da 052ª Zona (Redenção), no período de 11/03/2019 a 14/04/2019, em face das férias do Promotor
ANDRÉ ZECH SYLVESTRE. Fortaleza/CE, 11 de março de 2019.
Fortaleza/CE, 08 de março de 2019.
ANASTÁCIO NOBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS
004ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo nº 18-08.2018.6.06.0004
Protocolo: 8635/2018
Denunciado: Elizardo Simão Rabelo
Advogado: Pedro Pessoa Câmara, OAB – CE 2533
Natureza: Inquérito Policial
Recebi hoje.
Retornam os autos do Processo nº 18-08.2018.6.06.0004, com requerimento de audiência preliminar nos termos do art. 72 da
Lei 9.099/95.
Assim, determino a intimação das partes interessadas a comparecer a audiência, no dia 29/03/2019, às 10h30, no Fórum de
Maranguape - 1ª Vara, municiados de certidão de antecedentes criminais, relativas a Justiça Federal, Comum e Eleitoral do
autor da infração, acompanhados de seu procurador judicial
Publique-se no DJE. Ciência ao Parquet.
Expedientes necessários.
Maranguape, 12 de março de 2019.
MARÍLIA LIMA LEITÃO FONTOURA
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
Processo nº 68-59.2017.6.06.0007
Natureza: Representação Eleitoral - Doação Acima do Limite Legal
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Márcia Menezes de Lima Azevedo
R.H.
Cuida-se de comunicação de sentença transitada em julgada de multa no valor de R$ 2.068,00, aplicada por descumprimento
ao disposto no art. 23, § 1º da Lei 9.504/97.
Notifique-se a representada MÁRCIA MENESES DE LIMA AZEVEDO, inscrição eleitoral nº 0449 6093 0701, para que
providencie, nas dependências do cartório da 4ª Zona Eleitoral, a retirada da respectiva Guia de Recolhimento da União
(GRU), cujo valor de R$ 2.068,00 (dois mil e sessenta e oito) reais deverá ser recolhido em até 30 (trinta) dias, sob pena de
inscrição em dívida ativa da União e falta de quitação eleitoral, conforme especificado na sentença que segue anexa.
Expedientes necessários.
Maranguape, 13 de março de 2019.
Marília Lima Leitão Fontoura
Juiz Eleitoral
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007ª Zona Eleitoral
Decisões
Decisão
Processo nº 7-33.2019.6.06.0007
Ação Declaratória de Nulidade e Desconstitutiva com Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente: Marcia do Vale Freitas
Advogado: Ramon Galvão Fernandes, OAB/CE 18.098
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Rec. Hoje.
Márcia do Vale Freitas ingressou neste Juízo com a presente Ação Declaratória de Nulidade e Desconstitutiva com Pedido de
Antecipação de Tutela, pelos fatos e fundamentos constantes na inicial.
Alega que no ano de 2016 disputou as eleições municipais em Cascavel concorrendo ao cargo de Vereador e que teve a sua
prestação de contas julgada como NÃO PRESTADAS.
Afirma que a sentença proferida possui vício insanável, pois não observou a documentação que comprova a regularidade das
contas. Requer, ao fim, a anulação da sentença proferida nos autos do Processo nº 126.421/2016, pleiteando inclusive, a
antecipação dos efeitos da tutela para que seja concedida a certidão de quitação eleitoral.
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/156.
É o que importa relatar. Decido.
O deferimento da tutela de urgência encontra previsão legal no art. 300, e art. 303, ambos do CPC, "verbis":
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(…)
§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia."
"Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca
realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo."
Para a sua concessão, deve restar demonstrado nos autos, os requisitos autorizadores da medida, quais sejam: a
probabilidade do direito conciliado com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso vertente, verifica-se que a requerente afirma que a sentença contém vício insanável consistente na não observância
da documentação que comprova a regularidade das contas da peticionante.
Contudo, tal argumentação, ao menos em uma primeira análise, foge do que se compreende como vício transrecisório,
parecendo nova tentativa de ter o mérito da ação de prestação de contas analisado, o que não é cabível nesta seara.
A sentença proferida e juntada aos autos, não padece de qualquer vício aparente a justificar uma medida antecipatória
desconstituindo seus efeitos.
Dessa forma, ausente a prova da probabilidade do direito neste caso, INDEFIRO a tutela pleiteada.
Ato contínuo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Expedientes necessários.
Cascavel/CE, 12 de março de 2019.
Leopoldina de Andrade Fernandes
Juíza Eleitoral – 7ª ZE

014ª Zona Eleitoral
Editais
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
EDITAL Nº 08/2019
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS E TRANSFERÊNCIAS
O Excelentíssimo Sr. João Pimentel Brito, MM. Juiz Eleitoral da 14ª Zona do Estado do Ceará – respondendo, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao que está
disposto no art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, que
a relação de eleitores que requereram alistamento eleitoral, revisão e transferência para esta circunscrição eleitoral e tiveram
seus pedidos deferidos no período de 16 a 28.02.19 está à disposição dos partidos neste Cartório Eleitoral, podendo qualquer
delegado partidário, devidamente credenciado nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º da referida resolução, apresentar recurso no
prazo de 10 (dez) dias contra a referida decisão.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral, na forma do Provimento N.º 2/2011-CRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Lavras da Mangabeira, ao primeiro (01) dia de março de 2019. Eu, Ronaldo Quinderé
Moreno, Chefe de Cartório da 14ªZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
JOÃO PIMENTEL BRITO
Juiz Eleitoral da 14ª Zona - respondendo
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PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS/SUSPENSAS
CANCELADAS/SUSPENSAS
EDITAL Nº 009/2019
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS/SUSPENSAS
O Excelentíssimo Sr. João Pimentel Brito, MM. Juiz Eleitoral da 14ª Zona do Estado do Ceará - respondendo, no uso de suas
atribuições legais e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento N.º 7/2014-CRE/CE, que introduziu o
subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014-CRE/CE,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o período de 01 a 28.02.2019, nesta 14ª Zona Eleitoral, conforme
Relatório “ASE atualizados no Cadastro”, extraído do sistema ELO e arquivado no Cartório.
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 supra citadas, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral, na forma do Provimento N.º 02/2011-CRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Lavras da Mangabeira, ao primeiro (01) dias de março de 2019. Eu, Ronaldo Quinderé
Moreno, Chefe de Cartório da 14ªZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
JOÃO PIMENTEL BRITO
Juiz Eleitoral da 14ª Zona - respondendo

026ª Zona Eleitoral
Editais
Editais
EDITAL Nº 011/2019
O Excelentíssimo Dr. JUDSON PEREIRA SPÍNDOLA JUNIOR, Juiz Eleitoral desta 26ª Zona de Milagres, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, em cumprimento ao disposto no art. 17, § 1º
e art. 18, § 5º, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, que a relação de eleitores
que requereram alistamento eleitoral, revisão e transferência para esta circunscrição eleitoral e tiveram seus pedidos deferidos
no período de 16 a 28 de fevereiro de 2019 está à disposição dos partidos políticos neste Cartório Eleitoral, assim como a lista
daqueles que tiveram seus pedidos indeferidos no mesmo período, podendo qualquer delegado partidário, devidamente
credenciado nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º da referida resolução, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias contra a
referida decisão de deferimento e, no caso de indeferimento, caberá recurso interposto pelo alistando/eleitor no prazo de 05
(cinco) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, que será afixado no local de
costume deste Cartório Eleitoral, contando-se os prazos a partir da sua publicação.
Dado e passado nesta 26ª Zona Eleitoral-CE, em 11 de março de 2019. Eu, Isadora Maria Henriques Diógenes, Analista
Judiciária, digitei.
JUDSON PEREIRA SPÍNDOLA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 26ª ZE/CE
EDITAL Nº 012/2019
O Excelentíssimo Dr. JUDSON PEREIRA SPÍNDOLA JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 26ª Zona de Milagres, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, a listagem das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS pelo Cartório Eleitoral no mês de fevereiro de 2019 (anexo à disposição em cartório), podendo
qualquer interessado(a) contestar no prazo de cinco (5) dias, com supedâneo no art. 77, inciso II, do Código Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, que será afixado no local de
costume deste Cartório Eleitoral, contando-se os prazos a partir da sua publicação.
Dado e passado nesta 26ª Zona Eleitoral-CE, em 11 de março de 2019. Eu, Isadora Maria Henriques Diógenes, Analista
Judiciária, digitei.
JUDSON PEREIRA SPÍNDOLA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 26ª ZE/CE

029ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 21-48.2019.6.06.0029 (Prot. nº 2.162/2019)
INTERESSADO: Comissão Provisória Municipal do PDT em Limoeiro do Norte - CE
INTERESSADO: Francisco Holanda Craveiro - Presidente do PDT em Limoeiro do Norte - CE
INTERESSADO: Maria Edileuza Araújo de Sena – Tesoureira do PDT em Limoeiro do Norte - CE
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Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 13/14 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 009/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Limoeiro
do Norte, que não apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de
2017, conforme a Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Na mesma Informação, consta que o presidente e o tesoureiro da referida agremiação partidária foram notificados por oficial de
justiça para apresentar a prestação de contas, fls. 03/04. Contudo, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou
interposto.
Certidão do chefe de cartório às fls. 9 confirma o cumprimento da determinação contida art. 30, I, "b" da Res. TSE n.º
23.546/2017, tendo o tesoureiro da comissão provisória municipal no exercício de 2017 sido cientificados da omissão na
apresentação da contas partidárias daquele ano, já que o presidente permanece o mesmo.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 11, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em
Limoeiro do Norte no exercício financeiro de 2017, bem como não foi encontrado extrato bancário com movimentação
financeira da referida agremiação partidária no citado exercício.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 12/12v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Partido Democrático
Trabalhista (PDT)em Limoeiro do Norte, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº
23.546/2017 e nº 23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Limoeiro do Norte em relação ao exercício de 2017, mesmo após
notificação através de carta (art. 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não
for regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 12/12v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Limoeiro do Norte. Em decorrência, fica a referida
Comissão Provisória Municipal suspensa de suas atividades (art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018) e impedida de receber
recursos oriundos do Fundo Partidário (art. 48 da Res. TSE nº 23.464/2015) pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-Ce, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19-78.2019.6.06.0029 (Prot. nº 1.388/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO AVANTE EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE - PRESIDENTE DO DIRETÓRIO NACIONAL DO AVANTE
INTERESSADO: LEANDRO RAMOM CAMPOS GUSMÃO - TESOUREIRO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO AVANTE
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 14/15 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 008/2019
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Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao AVANTE em Limoeiro do Norte, que não apresentou
perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017, conforme a Informação
do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Em decorrência da referida agremiação partidária em nível municipal e estadual não estar mais vigente, foi notificado para
apresentar a prestação de contas o diretório nacional do AVANTE, nas pessoas do seu presidente e do seu tesoureiro, através
de cartas de notificação, fls. 03/04. Contudo, conforme consta na referida Informação, decorreu o prazo sem que nada fosse
requerido ou interposto.
Certidão do chefe de cartório às fls. 10 confirma o cumprimento da determinação contida art. 30, I, "b" da Res. TSE n.º
23.546/2017, tendo o presidente e o tesoureiro da comissão provisória municipal no exercício de 2017 sido cientificados da
omissão na apresentação da contas partidárias daquele ano.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 12, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do AVANTE em Limoeiro do Norte no exercício
financeiro de 2017, bem como não foi encontrado extrato bancário com movimentação financeira da referida agremiação
partidária no citado exercício.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 13/13v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do AVANTE em Limoeiro do
Norte, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo AVANTE em Limoeiro do Norte nem pelo correspondente diretório nacional em relação ao exercício de 2017,
mesmo após notificação através de carta (arts. 28, §§ 4º e 5º c/c 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 13/13v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do AVANTE em Limoeiro do Norte. Em decorrência, não estando atualmente vigente a referida
Comissão Provisória Municipal, devem ser indeferidas novas anotações que regularizem a sua situação e permanecer
impedida de receber recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-Ce
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 13-71.2019.6.06.0029 (Prot. nº 1.392/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PSL EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSL
INTERESSADO: FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA FILHO, TESOUREIRO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSL
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 13/14 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 004/2019
Vistos, etc.
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Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido Social Liberal (PSL) em Limoeiro do Norte,
que não apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017,
conforme a Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Em decorrência da referida agremiação partidária não estar mais vigente, foi notificado para apresentar a prestação de contas
o diretório estadual no Ceará do PSL, nas pessoas do seu presidente e do seu tesoureiro, através de cartas de notificação, fls.
03/04. Contudo, conforme consta na referida Informação, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou interposto.
Certidão do chefe de cartório às fls. 11V confirma o cumprimento da determinação contida art. 30, I, "b" da Res. TSE n.º
23.546/2017, tendo o presidente e o tesoureiro do partido no exercício de 2017 sido cientificados da omissão na apresentação
da contas partidárias daquele ano.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 11, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do PSL em Limoeiro do Norte no exercício
financeiro de 2017, bem como não foi encontrado extrato bancário com movimentação financeira da referida agremiação
partidária no citado exercício.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 12/12v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Partido Social Liberal (PSL)
em Limoeiro do Norte, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº
23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo PSL em Limoeiro do Norte nem pelo correspondente diretório estadual em relação ao exercício de 2017, mesmo
após notificação através de carta (arts. 28, §§ 4º e 5º c/c 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 12/12v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Partido Social Liberal (PSL) em Limoeiro do Norte. Em decorrência, não estando atualmente
vigente a referida Comissão Provisória Municipal, devem ser indeferidas novas anotações que regularizem a sua situação e
permanecer impedida de receber recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o transito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 15-41.2019.6.06.0029 (Prot. nº 1.394/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PP EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: ANTONIO JOSE AGUIAR ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP
INTERESSADO: RODRIGO NOGUEIRA DIDOGO DE SIQUEIRA, TESOUREIRO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 14/15 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 003/2019
Vistos, etc.
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Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido Progressista (PP) em Limoeiro do Norte, que
não apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017,
conforme a Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Em decorrência da referida agremiação partidária não estar mais vigente, foi notificado para apresentar a prestação de contas
o diretório estadual no Ceará do PP, nas pessoas do seu presidente e do seu tesoureiro, através de cartas de notificação, fls.
03/04. Contudo, conforme consta na referida Informação, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou interposto.
Certidão do chefe de cartório às fls. 10 confirma o cumprimento da determinação contida art. 30, I, "b" da Res. TSE n.º
23.546/2017, tendo o presidente e o tesoureiro do partido no exercício de 2017 sido cientificados da omissão na apresentação
da contas partidárias daquele ano.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 12, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do PP em Limoeiro do Norte no exercício
financeiro de 2017, bem como não foi encontrado extrato bancário com movimentação financeira da referida agremiação
partidária no citado exercício.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 13/13v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Partido Progressista (PP)
em Limoeiro do Norte, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº
23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo PP em Limoeiro do Norte nem pelo correspondente diretório estadual em relação ao exercício de 2017, mesmo
após notificação através de carta (arts. 28, §§ 4º e 5º c/c 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 13/13v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Partido Progressista (PP) em Limoeiro do Norte. Em decorrência, não estando atualmente
vigente a referida Comissão Provisória Municipal, devem ser indeferidas novas anotações que regularizem a sua situação e
permanecer impedida de receber recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 12-86.2019.6.06.0029 (Prot. nº 1.391/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO DEM EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEM
INTERESSADO: IDEMAR LOIOLA CITÓ, TESOUREIRO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEM
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 14/15 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 002/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Democratas (DEM) em Limoeiro do Norte, que não
apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017, conforme a
Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
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Em decorrência da referida agremiação partidária não estar mais vigente, foi notificado para apresentar a prestação de contas
o diretório estadual no Ceará do DEM, nas pessoas do seu presidente e do seu tesoureiro, através de cartas de notificação, fls.
03/04. Contudo, conforme consta na referida Informação, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou interposto.
Certidão do chefe de cartório às fls. 10 confirma o cumprimento da determinação contida art. 30, I, "b" da Res. TSE n.º
23.546/2017, tendo o presidente e o tesoureiro do partido no exercício de 2017 sido cientificados da omissão na apresentação
da contas partidárias daquele ano.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 12, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do DEM em Limoeiro do Norte no exercício
financeiro de 2017, bem como foi encontrado um extrato bancário de conta corrente da agremiação partidária no citado
exercício (Banco do Brasil nº 467685 - Ag. 2253). A referida conta teve como movimentação financeira tão somente o débito de
tarifas bancárias.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 13/13v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Democratas (DEM) em
Limoeiro do Norte, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo DEM em Limoeiro do Norte nem pelo correspondente diretório estadual em relação ao exercício de 2017,
mesmo após notificação através de carta (arts. 28, §§ 4º e 5º c/c 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 13/13v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Democratas (DEM) em Limoeiro do Norte. Em decorrência, não estando atualmente vigente a
referida Comissão Provisória Municipal, devem ser indeferidas novas anotações que regularizem a sua situação e permanecer
impedida de receber recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 16-26.2019.6.06.0029 (Prot. nº 1.395/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PODE DE LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: JOSÉ ADAIL CARNEIRO SILVA, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PODE
INTERESSADO: JOSÉ VICENTE DA SILVA JUNIOR, TESOUREIRO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PODE
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 14/15 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 001/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Podemos (PODE) em Limoeiro do Norte, que não
apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017, conforme a
Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Em decorrência da referida agremiação partidária não estar mais vigente, foi notificado para apresentar a prestação de contas
o diretório estadual no Ceará do PODE, nas pessoas do seu presidente e do seu tesoureiro, através de cartas de notificação,
fls. 03/04. Contudo, conforme consta na referida Informação, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou interposto.
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Certidão do chefe de cartório às fls. 10 confirma o cumprimento da determinação contida art. 30, I, "b" da Res. TSE n.º
23.546/2017, tendo o presidente e o tesoureiro do partido no exercício de 2017 sido cientificados da omissão na apresentação
da contas partidárias daquele ano.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 12, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do PODE em Limoeiro do Norte no exercício
financeiro de 2017, bem como não foi encontrado extrato bancário com movimentação financeira da referida agremiação
partidária no citado exercício.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 13/13v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Podemos (PODE) em
Limoeiro do Norte, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo PODE em Limoeiro do Norte nem pelo correspondente diretório estadual em relação ao exercício de 2017,
mesmo após notificação através de carta (arts. 28, §§ 4º e 5º c/c 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 13/13v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Podemos (PODE) em Limoeiro do Norte. Em decorrência, não estando atualmente vigente a
referida Comissão Provisória Municipal, devem ser indeferidas novas anotações que regularizem a sua situação e permanecer
impedida de receber recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 18-93.2019.6.06.0029 (Prot. nº 1.387/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO AVANTE EM QUIXERÉ
INTERESSADO: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO NACIONAL DO AVANTE
INTERESSADO: LEANDRO RAMOM CAMPOS GUSMÃO, TESOUREIRO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO AVANTE
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 14/15 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 007/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao AVANTE em Quixeré, que não apresentou perante a
29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017, conforme a Informação do Chefe
do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Em decorrência da referida agremiação partidária em nível municipal e estadual não estar mais vigente, foi notificado para
apresentar a prestação de contas o diretório nacional do AVANTE, nas pessoas do seu presidente e do seu tesoureiro, através
de cartas de notificação, fls. 03/04. Contudo, conforme consta na referida Informação, decorreu o prazo sem que nada fosse
requerido ou interposto.
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Certidão do chefe de cartório às fls. 10 confirma o cumprimento da determinação contida art. 30, I, "b" da Res. TSE n.º
23.546/2017, tendo o presidente e o tesoureiro da comissão provisória municipal no exercício de 2017 sido cientificados da
omissão na apresentação da contas partidárias daquele ano.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 12, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do AVANTE em Quixeré no exercício financeiro
de 2017, bem como foi encontrado um extrato bancário de conta corrente da agremiação partidária no citado exercício (Banco
do Brasil nº 175714 - Ag. 2512). A referida conta teve como movimentação financeira tão somente o débito de tarifas
bancárias.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 13/13v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do AVANTE em Quixeré, com
fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo AVANTE em Quixeré nem pelo correspondente diretório nacional em relação ao exercício de 2017, mesmo após
notificação através de carta (arts. 28, §§ 4º e 5º c/c 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 13/13v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do AVANTE em Quixeré. Em decorrência, não estando atualmente vigente a referida Comissão
Provisória Municipal, devem ser indeferidas novas anotações que regularizem a sua situação e permanecer impedida de
receber recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11-04.2019.6.06.0029 (Prot. nº 1.402/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PSB EM QUIXERÉ
INTERESSADO: LUIZ ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSB
INTERESSADO: CHARLES GOIANA DE ANDRADE, TESOUREIRO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSB
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 14/15 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 006/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Quixeré, que
não apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017,
conforme a Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Em decorrência da referida agremiação partidária não estar mais vigente, foi notificado para apresentar a prestação de contas
o diretório estadual no Ceará do PSB, nas pessoas do seu presidente e do seu tesoureiro, através de cartas de notificação, fls.
03/04. Contudo, conforme consta na referida Informação, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou interposto.
Certidão do chefe de cartório às fls. 10 confirma o cumprimento da determinação contida art. 30, I, "b" da Res. TSE n.º
23.546/2017, tendo o presidente e o tesoureiro da comissão provisória municipal no exercício de 2017 sido cientificados da
omissão na apresentação da contas partidárias daquele ano.
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Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 12, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do PSB em Quixeré no exercício financeiro de
2017, bem como foi encontrado um extrato bancário de conta corrente da agremiação partidária no citado exercício (Banco do
Brasil nº 174343 - Ag. 2512). A referida conta teve como movimentação financeira tão somente o débito de tarifas bancárias.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 13/13v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do ao Partido Socialista
Brasileiro (PSB) em Quixeré, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº
23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo PSB em Quixeré nem pelo correspondente diretório estadual em relação ao exercício de 2017, mesmo após
notificação através de carta (arts. 28, §§ 4º e 5º c/c 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 13/13v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Quixeré. Em decorrência, não estando atualmente
vigente a referida Comissão Provisória Municipal, devem ser indeferidas novas anotações que regularizem a sua situação e
permanecer impedida de receber recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 7-64.2019.6.06.0029 (Prot. nº 1.398/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PP EM QUIXERÉ
INTERESSADO: ANTONIO JOSE AGUIAR ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP
INTERESSADO: RODRIGO NOGUEIRA DIDOGO DE SIQUEIRA, TESOUREIRO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 14/15 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 005/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido Progressista (PP) em Quixeré, que não
apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017, conforme a
Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Em decorrência da referida agremiação partidária não estar mais vigente, foi notificado para apresentar a prestação de contas
o diretório estadual no Ceará do PP, nas pessoas do seu presidente e do seu tesoureiro, através de cartas de notificação, fls.
03/04. Contudo, conforme consta na referida Informação, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou interposto.
Certidão do chefe de cartório às fls. 10 confirma o cumprimento da determinação contida art. 30, I, "b" da Res. TSE n.º
23.546/2017, tendo o presidente e o tesoureiro da comissão provisória municipal no exercício de 2017 sido cientificados da
omissão na apresentação da contas partidárias daquele ano.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 12, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do PP em Quixeré no exercício financeiro de
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2017, bem como foi encontrado um extrato bancário de conta corrente da agremiação partidária no citado exercício (Banco do
Brasil nº 174394 - Ag. 2512). A referida conta teve como movimentação financeira tão somente o débito de tarifas bancárias.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 13/13v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Partido Progressista (PP)
em Quixeré, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo PP em Quixeré nem pelo correspondente diretório estadual em relação ao exercício de 2017, mesmo após
notificação através de carta (arts. 28, §§ 4º e 5º c/c 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 13/13v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Partido Progressista (PP) em Quixeré. Em decorrência, não estando atualmente vigente a
referida Comissão Provisória Municipal, devem ser indeferidas novas anotações que regularizem a sua situação e permanecer
impedida de receber recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 3-27.2019.6.06.0029 (Prot. nº 320/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PR EM QUIXERÉ
INTERESSADO: RAIMUNDO ALCIDES DE MATOS LIMA, PRESIDENTE
INTERESSADO: ALDENIR JOSE DE BRITO, TESOUREIRO
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 14/15 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 010/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido da República (PR) em Quixeré, que não
apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017, conforme a
Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Na mesma Informação, consta que o presidente e o tesoureiro da referida agremiação partidária foram notificados por oficial de
justiça para apresentar a prestação de contas, fls. 03/04. Contudo, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou
interposto.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 07, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do Partido da República (PR) em Quixeré no
exercício financeiro de 2017, bem como foi encontrado um extrato bancário de conta corrente da agremiação partidária no
citado exercício (Banco do Brasil nº 174513 - Ag. 2512). A referida conta teve como movimentação financeira tão somente o
débito de tarifas bancárias.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 10/10v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
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Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Partido da República (PR)
em Quixeré, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo Partido da República (PR) em Quixeré em relação ao exercício de 2017, mesmo após notificação através de
carta (art. 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10/10v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Partido da República (PR) em Quixeré. Em decorrência, fica a referida Comissão Provisória
Municipal suspensa de suas atividades (art. 42 da Re. TSE nº 23.571/2018) e impedida de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário (art. 48 da Re. TSE nº 23.464/2015) pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2-42.2019.6.06.0029 (Prot. nº 321/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PSD EM QUIXERÉ
INTERESSADO: JOSÉ ROBERTO RIBEIRO LIMA, PRESIDENTE
INTERESSADO: ECILIO GONÇALVES MARTINS, TESOUREIRO
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 11/12 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 011/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido Social Democrático (PSD) em Quixeré, que
não apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017,
conforme a Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Na mesma Informação, consta que o presidente e o tesoureiro da referida agremiação partidária foram notificados por oficial de
justiça para apresentar a prestação de contas, fls. 03/04. Contudo, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou
interposto.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 07, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do Partido Social Democrático (PSD) em
Quixeré no exercício financeiro de 2017, bem como foi encontrado um extrato bancário de conta corrente da agremiação
partidária no citado exercício (Banco do Brasil nº 174505 - Ag. 2512). A referida conta teve como movimentação financeira tão
somente o débito de tarifas bancárias.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 10/10v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Partido Social Democrático
(PSD) em Quixeré, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
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cumprida pelo Partido Social Democrático (PSD) em Quixeré em relação ao exercício de 2017, mesmo após notificação
através de carta (art. 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10/10v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Partido Social Democrático (PSD) em Quixeré. Em decorrência, fica a referida Comissão
Provisória Municipal suspensa de suas atividades (art. 42 da Re. TSE nº 23.571/2018) e impedida de receber recursos
oriundos do Fundo Partidário (art. 48 da Re. TSE nº 23.464/2015) pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 5-94.2019.6.06.0029 (Prot. nº 323/2019)
INTERESSADO: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PMB EM QUIXERÉ
INTERESSADO: MARIA ELIETE FERNANDES OLIVEIRA, PRESIDENTE
INTERESSADO: EMYZANIA MARY ALBA MELO VIDAL, TESOUREIRA
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 11/12 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º 23.546/2017).
SENTENÇA Nº 012/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) em Quixeré, que
não apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2017,
conforme a Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
Na mesma Informação, consta que o presidente e o tesoureiro da referida agremiação partidária foram notificados por oficial de
justiça para apresentar a prestação de contas, fls. 03/04. Contudo, decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou
interposto.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 07, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do Partido da Mulher Brasileira (PMB) em
Quixeré no exercício financeiro de 2017, bem como não foi encontrado extrato bancário com movimentação financeira da
referida agremiação partidária no citado exercício.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 10/10v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual do exercício de 2017 do Partido da Mulher Brasileira
(PMB) em Quixeré, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Resoluções TSE nº 23.464/2015, nº 23.546/2017 e nº 23.571/2018.
O art. 28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de
abril do ano subsequente, a prestação anual de contas, com igual previsão no art. 32 da Lei n.º 9096/95. Tal obrigação não foi
cumprida pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) em Quixeré em relação ao exercício de 2017, mesmo após notificação
através de carta (art. 30, I da Res. TSE n.º 23.546/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 46 e 48 da Res. TSE nº 23.464/2015 abaixo transcritos:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
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...
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas; ou
...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Em relação a não apresentação das contas, o caput do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 determina:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 10/10v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS a Prestação de Contas Anual
relativa ao exercício de 2017 do Partido da Mulher Brasileira (PMB) em Quixeré. Em decorrência, fica a referida Comissão
Provisória Municipal suspensa de suas atividades (art. 42 da Re. TSE nº 23.571/2018) e impedida de receber recursos
oriundos do Fundo Partidário (art. 48 da Re. TSE nº 23.464/2015) pelo tempo em que permanecer omissa.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de não funcionamento da referida Comissão Provisória Municipal enquanto continuar omissa.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 13 de março de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE

044ª Zona Eleitoral
Despachos
AÇÃO PENAL
PROTOCOLO Nº 30.379/2017
AUTOS Nº 69-65.2017.6.06.0044
AÇÃO PENAL
ORIGEM: MORRINHOS/CE
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: CARLOS ALBERTO ROCHA BRUNO
ADVOGADOS: FRANCISCO RÉGIS DOS SANTOS ALBUQUERQUE -OAB-CE Nº 9.749; PABLO LOPES DE OLIVEIRA OAB-CE Nº 12.712; ANTÔNIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA - OAB-CE Nº 19.683.
- DESPACHO R.h.
Intimem-se o réu e seu defensor, via DJE, da audiência designada para oitiva da testemunha de defesa, no dia 11/04/2019, às
14h30min, na sede do Cartório Eleitoral da 118ª Zona, situada na Avenida Almirante Barroso, nº 601, Praia de Iracema,
Fortaleza/CE.
Santana do Acaraú/CE, 13 de março de 2019.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 44ª ZE

047ª Zona Eleitoral
Despachos
REDESIGNAÇÃO DE DATA PARA LEILÃO
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Protocolo n° 19.465/2014
Autos n° 39-88.2014.6.06.0047
Natureza: Execução Fiscal
Objeto: Execução Fiscal – de Multa Eleitoral
Município: Morada Nova
Natureza: Execução Fiscal
Exequente: União (Fazenda Nacional)
Executado: Associação dos Moradores do Parque de Exposição
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Advogados: Francisco Cavalcante Júnior (OAB/CE n° 3.085), Marco Antonio de Araújo Bica Júnior (OAB/CE n° 26.953) e
David Deny Ferreira Félix (OAB/CE nº 24.500)
DESPACHO
01. A Fazenda Pública foi intimada do resultado negativo da 1ª e 2ª praças do leilão realizadas em 23 e 30/01/2019. Em razão
disso, requereu a redesignação de data para realização de hasta pública/leilão dos bens penhorados, pelo fato das hastas
anteriores dos bens de fl. 70 terem sido infrutíferas (fl. 83 e 84).
02. Defiro o pedido e designo o dia 02/04/2019 (terça-feira), às 10h, no Átrio do Cartório Eleitoral da 47ª Zona, situado na Rua
Coronel Manoel Honorato, nº 93, Centro, Morada Nova/CE, para a realização do 1º pregão da hasta pública/leilão dos bens
penhorados, por oferta igual ou superior ao valor da avaliação, sendo que o prazo da divulgação do edital não poderá ser
superior a 30 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º, da Lei de Execução Fiscal).
03. Se infrutífero o primeiro pregão, designo o dia 16/04/2019 (terça-feira), às 10h, no mesmo local, para a realização do 2º
pregão da hasta pública/leilão dos bens penhorados.
04. Designo como leiloeira para o ato a sra. Marlene Freitas Chagas Rodrigues, oficial de justiça ad hoc, devendo o Chefe de
Cartório lavrar o termo de compromisso.
05. Em nenhuma hipótese será aceito lance que ofereça preço vil, considerando, para tanto, o valor inferior a 50% (cinquenta
por cento) da avaliação (art. 891 do CPC).
06. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições pelas quais foi alienado o
bem (art. 901 do CPC), que deverá ser assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, tornando-a perfeita, acabada e
irretratável (art. 903 do CPC).
07. Expeça-se Edital, com os elementos do art. 886 do CPC, o qual deverá ser afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, assim como enviado às emissoras de rádio locais com solicitação de divulgação, e
a outras repartições públicas para para o mesmo fim.
08. Ao Cartório Eleitoral para as providências cabíveis, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 6.830/80.
09. Intimação pessoal, por carta, da Fazenda Pública.
Morada Nova, 12 de março de 2019
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral

050ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2016
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Autos Nº 370-90.2016.6.06.0050
Natureza: Prestação de Contas
Prestador(a): JOSÉ RIGOBERTO ACACIO LOURENÇO – Candidato(a) a Vereador(a)
Município: Pentecoste/Ce
Advogada: REGINA MARJORIE PESSOA E SILVA, OAB/CE Nº 11.576
Sentença nº 8/2019
Vistos etc.
JOSÉ RIGOBERTO ACACIO LOURENÇO , candidato(a) a vereador(a) nas Eleições Municipais de 2016, apresentou perante
este juízo, em 14/11/2016, sua respectiva prestação de contas final de campanha.
Cabível, in casu, a apresentação dos formulários e documentos elencados nos artigos 48, inciso II, e 59, da Resolução TSE nº
23.463, de 15 de dezembro de 2015.
A entrega em cartório foi feita fora do prazo regulamentar estabelecido no calendário eleitoral e no art. 45 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Publicado Edital com abertura de prazo para apresentação de impugnação, nada foi apresentado ou requerido, conforme
certidão de fl. 17.
Formalizada a prestação de contas, procedeu-se em seguida à sua análise pela Comissão de Análise das contas, que emitiu
notificação ao candidato (fl. 18) para fins de apresentação de esclarecimentos quanto a publicação de serviço de propaganda e
serviços prestados por terceiros e documentação comprobatória, relativos aos gastos de campanha.
O candidato quedou-se silente, conforme certidão de fl. 20.
No parecer técnico conclusivo, a comissão de análise manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 21/24).
Notificado para se manifestar quanto ao parecer técnico conclusivo, mais uma vez o candidato deixou transcorrer o prazo in
albis, conforme certidão que repousa à fl. 27.
O Ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral, às fls. 28/30, manifestou-se pela desaprovação das contas do(a)
candidato(a) em epígrafe.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de prestação de contas de campanha apresentadas pelo(a) próprio(a) candidato(a), fora do prazo legal, analisada à
luz das regras estabelecidas pela lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE nº 23.463/2015.
Verifica-se que as contas foram apresentadas intempestivamente e, ainda, que o parecer técnico conclusivo opinou pela sua
desaprovação, haja vista não terem sido apresentados pelo candidato os extratos bancários em sua forma definitiva, bem
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como os termos de doação dos serviços prestados pelo contador e do serviço de publicidade, o que compromete a
regularidade das contas.
Acerca da ausência de apresentação dos extratos bancários em prestações de contas de campanha, assim já decidiu o
Colendo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE:
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da análise dos autos verifico que, de fato, o recorrente não apresentou o comprovante de abertura de conta-corrente
bancária, e, por conseguinte, não anexou extrato completo da conta de campanha, mesmo após a intimação do prestador de
contas para fazê-lo, tendo este apresentado como justificativa "que o recorrente não abriu conta bancária, uma vez que não se
atentou à (sic) esta obrigação, visto que em seu entendimento teria tido sua candidatura impugnada e seu registro indeferido".
2. Ora, no caso em tela, a ausência da apresentação do comprovante de abertura da conta-bancária, bem como dos
respectivos extratos, torna impossível a fiscalização das contas do período da campanha. Registre-se, ademais, que ao
interessado foi facultado regularizar as inconsistências; contudo, quedou-se inerte. Inteligência do art. 48, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
3. Ademais, é incabível a alegação do recorrente de que não houve a abertura da conta bancária pois considerava-se inapto
para concorrer ao pleito eleitoral, posto que o mesmo havia protocolado o seu pedido de candidatura na data de 15 de agosto
de 2016, tendo sido deferido por meio de sentença, cuja publicação ocorreu na data de 09 de setembro de 2016.
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a não apresentação de extratos bancários é vício grave e relevante que, por si só,
pode ensejar a desaprovação das contas. Precedentes.
5. Manutenção da Sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 43537, ACÓRDÃO n 43537 de 18/12/2017, Relator(a) CASSIO FELIPE GOES PACHECO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 15, Data 22/1/2018, Página 21/22 )
Ante o exposto, hei por bem acolher os termos do Relatório Técnico e o parecer ministerial para, em consequência,
DESAPROVAR a presente prestação de contas de campanha de JOSÉ RIGOBERTO ACACIO LOURENÇO, candidato ao
cargo de Vereador no município de Pentecoste-CE, concernentes às Eleições Municipais de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 74 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Expedientes necessários.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Pentecoste, 13 de março de 2019.
CAIO LIMA BARROSO
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA

060ª Zona Eleitoral
Decisões
Execução Fiscal nº 13-17.2015.6.06.0060
Exequente: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Requerido: ROBSON ALVES DE ALMEIDA DINIZ (OAB-CE: 21.428)
DECISÃO
Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela UNIÃO, através da Procuradoria da Fazenda Nacional em face de ROBSON
ALVES DE ALMEIDA DINIZ.
Devidamente citado (fls. 06-v), o executado ofereceu bem imóvel para garantir a execução com parcelamento simplificado (fls.
07/10 e 12/13).
Deferida a penhora online, por intermédio do sistema BACENJUD, do saldo de contas que titularidade da parte executada ás
fls. 20/21.
Determinado o desbloqueio dos valores depositados em caderneta de poupança, tendo em vista a comprovação do bloqueio
de verbas impenhoráveis e, por conseguinte, a expedição do auto de penhora dos demais valores (fls. 45/48).
Apresentado Embargos à Execução ás fls. 63/65.
A Fazenda Pública apresentou impugnação ás fls. 67/69-v.
A parte executada apresentou manifestação ás fls. 77/78.
A União pugnou pela extinção sem resolução de mérito dos embargos e a suspensão da execução até 13/12/2019 (fls. 88/90v).
É o essencial a relatar. Passo a decidir.
Ab initio, vale ressaltar que a audiência de instrução e julgamento não se realizou em razão dos embargos versarem sobre
matéria de direito, do qual reclama prova exclusivamente documental, na forma do parágrafo único do art. 17 da Lei nº
6.830/80.
Ato contínuo, expressa o art. 16, da Lei nº 6.830/80:
Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)dias, contados:
(...)
III - da intimação da penhora.
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Conforme se desprende dos autos, logo após a prolação da decisão que deferiu a penhora online, a parte executada
compareceu espontaneamente aos autos, através da petição de fls. 24/26, suprindo possível nulidade posterior de sua
intimação, na interpretação que se dá ao art. 239, §1º do CPC/15 e é acompanhada pela jurisprudência pátria:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – TERMO A QUO – RECURSO DESPROVIDO. O
comparecimento espontâneo no feito supre a ausência de citação. A jurisprudência firmou entendimento, considerando a data
de início da contagem do prazo, para propositura dos embargos à execução, o momento em que o procurador tem ciência
inequívoca da ação. (Ap 162073/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado
no DJE 22/03/2017)
(TJ-MT - APL: 00008711020158110006 162073/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017).
Em que pese ter sido deferida mais de uma penhora online no feito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
quanto a contagem do prazo se dá a partir da data de intimação da primeira penhora, qual seja, a data do comparecimento
espontâneo: 13/04/2016 (fls. 24).
Nessa senda, tendo em vista que os embargos à execução foram protocolados em 29/09/2016 (fls. 63), a intempestividade do
embargos é verificada no caso concreto.
Vale ressaltar que se ainda fossem considerado a data de ciência inequívoca da segunda decisão e do termo de penhora, qual
seja 18/05/2016, conforme se extrai da certidão de fls. 55, ainda sim os embargos restariam intempestivos, não sendo possível
configurar sua admissibilidade.
Destarte, por qualquer ângulo pelo qual analisada a questão, resultado outro não se alcança se não aquele já verificado,
intempestivos, de fato, os embargos à execução.
ANTE O EXPOSTO, com a intempestividade constatada nos autos, REJEITO os embargos à execução, o que faço com fulcro
no art. 16, III da Lei
nº 6.830/80 e na jurisprudência dos tribunais pátrios.
Por conseguinte, considerando a adesão do executado ao programa de parcelamento informado pela União (fls. 90-v), cediço é
que o parcelamento de dívidas tributárias constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito prevista no art. 151,
inciso VI do Código Tributário Nacional, portanto, DETERMINO a suspensão do feito pelo supracitado prazo.
Ultrapassado o aludido prazo, ausente manifestação da parte exequente, INTIME-SE para que informe sobre o cumprimento
do parcelamento da obrigação tributária e eventual extinção do presente executivo fiscal, no prazo legal.
Postergo a análise dos demais pedidos para momento posterior ao termo final da suspensão do feito, caso verificado o
prosseguimento da execução.
Intimem-se.
Expedientes necessários.
Acopiara,07/03/2019.
Karla Cristina de Oliveira
Juíza Eleitoral da 60ª ZE

062ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Notificação de despacho
NOTIFICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
AUTOS
PROTOCOLO
13-40.2017.6.06.0062
14.481/2017
14-25.2017.6.06.0062
14.480/2017
11-70.2017.6.06.0062
14.652/2017
12-55.2017.6.06.0062
14.174/2017

PARTIDO/MUNICÍPIO
PT DO B – VÁRZEA ALEGRE
PSD – VÁRZEA ALEGRE
PV – VÁRZEA ALEGRE
PMDB – VÁRZEA ALEGRE

ADVOGADO: OTONIEL FIUZA DE ALENCAR JUNIOR – OAB/CE 32.335
De ordem do Excelentíssimo Senhor David Melo Teixeira Sousa, juiz eleitoral da 62ª zona eleitoral do estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais, etc.
Notifico vossa senhoria que em resposta às petições juntadas aos autos acima, datadas de 05/03/2019, as quais solicitam
dilação de prazo foi exarado o seguinte despacho:
‘R.h.
Defiro o pedido de prorrogação nos termos do art. 35, §6º da res. 23.464/2015, no prazo de 20(vinte) dias.
Ao Cartório Eleitoral para a intimidação, via DJE, da dilação de prazo.
Várzea Alegre-CE, 11/03/2019 David Melo Teixeira Sousa – Juiz Eleitoral.’
Findo o prazo sem que haja apresentação da documentação requerida, os autos serão remetidos a equipe de análise técnica
para emissão do parecer conclusivo sobre as contas do candidato(a)/órgão de direção partidária.
Roberto Wagner Lourenço Lima
Chefe de Cartório
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067ª Zona Eleitoral
Decisões
Apresentação de Recurso Eleitoral
Autos nº 213-46.2016.6.06.0106 (Protocolo nº 170.733/2016)
Natureza: Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Representantes: Coligação Renovar é preciso, Coligação Ocara é mais renovação e Ocara é renovação.
Advogados: Daniel Carlos Mariz Santos (OAB/CE Nº 14.623), Raquel Lopes de Almeida Chagas (OAB/CE Nº 32.192),
Laura Lima Passos (OAB/CE Nº 25.044), Andressa Melo Alves Costa (OAB/CE Nº 23.878)
Representados: Antônio Gomes da Silva, José Maria Dantas, José Elieudo da Silva, Carmendes Ferreira, Amália Lopes
de Sousa, Almir Lopes Junior, Oelson Oliveira Lopes, Raimundo Marcos Neto, José Roberto Matias dos Santos,
Pascoal Sampaio Ribeiro Neto e José Aílton Bezerra
Advogados: Eudes Johnsons Tavares Pinheiro (OAB/CE Nº 23.654), Erico Costa Araújo (OAB/CE Nº 27.485)
Trata-se de recurso eleitoral (fls. 285/303) apresentado pelas coligações autoras, inconformadas com a sentença que extinguiu
o presente processo sem resolução do mérito. Requerem, em suma, o Juízo de Retratação e, senão, o encaminhamento dos
autos ao TRE/CE.
Pelo carimbo aposto no rosto da fl. 285 e o comprovante juntado na fl. 303, observa-se que as autoras utilizaram o serviço de
Protocolo Postal nos Correios, enviando a petição dia 26 de fevereiro, havendo chegado ao Cartório em 01 de março de 2019,
data de seu protocolo nesta Justiça Especializada.
É o suficiente a relatar. Decido.
Conforme certidão de fl. 281, a sentença foi publicada no DJE nº 037, o qual circulou em 21 de fevereiro de 2019.
Por não haver interstício temporal específico para ajuizamento de recurso eleitoral em sede de AIJE, o art. 258 do C.E.
estabelece prazo de 3 (três) dias da publicação do ato.
Considerando a promulgação da Lei nº 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil – o TSE publicou a Resolução nº
23.478/2016, a qual dispõe sobre a aplicabilidade daquela norma no âmbito da Justiça Eleitoral.
O art. 7º da citada resolução assevera, verbatim:
Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo CPC não se aplica aos feitos eleitorais.
§ 1º (...)
§ 2º Os prazos processuais, fora do período definido no calendário eleitoral, serão computados na forma do art. 224 do
Novo CPC.
§ 3º Sempre que a lei eleitoral não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias, a teor
do art. 258 do Código Eleitoral, não se aplicando os prazos previstos no Novo CPC.
Prosseguindo, os citados dispositivos do Novo CPC afirmam:
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
Assim, com a publicação da sentença em 21 de fevereiro, o prazo para recurso iniciara-se no dia após e encerrando-se dia 24
de fevereiro que, por ser domingo, fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, no caso, 25 de fevereiro de 2019.
Observa-se que o protocolo nesta escrivania aconteceu apenas em 1º de março de 2019, portanto, fora do período legal, em
razão da contagem de prazo realizada no Processo Eleitoral, que diverge da contagem do Processo Civil.
Por
derradeiro,
o
TRE/CE
não
é
órgão
conveniado
(https://www.correios.com.br/a-a-z/pdf/protocolopostal/rgos_Conveniados_Protocolo_Postal.pdf) para utilização do Protocolo Postal, expediente previsto no art. 1.003 do Novo
CPC e utilizado pelas autoras para envio do recurso eleitoral, no intuito de resguardar a data de remessa como data de
interposição da petição.
Destarte, por não estarem preenchidos os requisitos para a interposição do recurso eleitoral – no que tange à tempestividade –
deixo de receber o requerimento apresentado.
Ao Cartório para expedientes que se fizerem necessários.
Publique-se. Após, arquive-se com as baixas de estilo.
Aracoiaba, 13 de março de 2019.
Cynthia Pereira Petri Feitosa
Juíza Eleitoral

072ª Zona Eleitoral
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
EDITAL N.º 011/2019 – 72ª ZE/TRE/CE
PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PRAZO: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE CRUZ DE CARVALHO, MM. Juiz Eleitoral Titular desta 72ª Zona Eleitoral, Município de
Jaguaretama, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o(s) partido(s) político(s) abaixo
relacionado(s), apresentaram ao Cartório Eleitoral da 72ª Zona de Jaguaretama/CE a declaração de ausência de
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, prevista no § 3º, do art. 28, da Resolução TSE n.º
23.546/2017.
Os documentos encontram-se disponíveis em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer interessado possa impugná-los mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, em face do(s) partido(s) abaixo
elencado(s).
PARTIDO
PROTOCOLO
AUTOS
MUNICÍPIO
PC DO B
3.553 / 2019
10-84.2019.6.06.0072
JAGUARIBARA
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no local de
costume e no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 72ª Zona Eleitoral, Jaguaretama/CE, aos 07 (sete) dias do mês de março de 2019. Eu, _______,
Augusto César Lourenço Lima Júnior, Chefe de Cartório da 72ª Zona Eleitoral, preparei o presente Edital, que é subscrito pelo
MM. Juiz Eleitoral.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz Eleitoral da 72ª Zona
Jaguaretama/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017
EDITAL N.º 012/2019 – 72ª ZE/TRE/CE
PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
PRAZO: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE CRUZ DE CARVALHO, MM. Juiz Eleitoral Titular desta 72ª Zona Eleitoral, Município de
Jaguaretama, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o(s) partido(s) político(s) abaixo
relacionado(s), apresentaram ao Cartório Eleitoral da 72ª Zona de Jaguaretama/CE a declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, prevista no § 3º, do art. 28, da Resolução TSE n.º
23.546/2017.
Os documentos encontram-se disponíveis em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer interessado possa impugná-los mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, em face do(s) partido(s) abaixo
elencado(s).
PARTIDO
PROTOCOLO
AUTOS
MUNICÍPIO
PC DO B
16.209 / 2018
23-20.2018.6.06.0072
JAGUARIBARA
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no local de
costume e no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 72ª Zona Eleitoral, Jaguaretama/CE, aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2019. Eu,
_______, Augusto César Lourenço Lima Júnior, Chefe de Cartório da 72ª Zona Eleitoral, preparei o presente Edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz Eleitoral da 72ª Zona
Jaguaretama/CE

080ª Zona Eleitoral
Despachos
ofícios de justiça
PROTOCOLO n.º: 30.035/2018
AUTOS n.º: 24-78.2018.6.06.0080
PRESTAÇÃO DE CONTAS (CLASSE 25)
INTERESSADO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO 19 – PODE – PODEMOS
Prezado(a) senhor(a), sirvo-me da presente para intimá-lo do despacho de fls. 22 e 26, para sanar, no prazo de 3 (três) dias,
as irregularidades e impropriedades verificadas, atendendo as providências propostas no relatório preliminar de fls. 24/25, sob
pena de preclusão (art. 72, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017).
Fortaleza/CE, 13/3/2019.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza Eleitoral da 80ª Zona
INT. DRA. NAYARA PAULA PACHECO SOUSA (OAB: 36.940/CE)
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ofícios de justiça
PROTOCOLO n.º: 32.872/2018
AUTOS n.º: 42-02.2018.6.06.0080
PRESTAÇÃO DE CONTAS (CLASSE 25)
INTERESSADO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO 55 – PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Prezado(a) senhor(a), sirvo-me da presente para intimá-lo do despacho de fls. 17 e 23, para sanar, no prazo de 3 (três) dias,
as irregularidades e impropriedades verificadas, atendendo as providências propostas no relatório preliminar de fls. 19/22, sob
pena de preclusão (art. 72, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017).
Fortaleza/CE, 13/3/2019.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza Eleitoral da 80ª Zona
INT. DR(S). THIAGO PARENTE CÂMARA (OAB: 27.631/CE)

081ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO N.º 2-17.2018.6.06.0081
PROCESSO N.º 2-17.2018.6.06.0081
REPRESENTANTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
REPRESENTADO: SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO MURIELL ARAÚJO SOUSA AGUIAR – OAB: 36428/CE
- SENTENÇA Vistos, etc.
RELATÓRIO
O SEGREDO DE JUSTIÇA ajuizou a presente Representação em face de SEGREDO DE JUSTIÇA alegando, em síntese, que
o representado efetuou doação à campanha eleitoral de 2016 para candidata em valor superior ao limite legal, de acordo com
as informações prestadas pela Receita Federal do Brasil.
Requereu, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal do representado, requisitando-se à Receita Federal o envio de cópia da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física — DIRPF, ano-calendário 2015.
Ao final, requereu a procedência da representação para que o representado fosse condenado ao pagamento da multa prevista
no art. 23, § 3°, da Lei n° 9.504/97 e anotação da inelegibilidade no seu cadastro eleitoral.
Juntou aos autos os documentos de fls. 06/12.
À fl. 14, decisão na qual, dentre outras nuances, determinou fosse encartada aos autos cópia da DIRPF, ano-calendário 2015,
do representado, bem como fosse procedida a sua notificação, nos termos do art. 22, I, "a" da LC n° 64/90.
O representado não foi localizado no endereço indicado na exordial (cf. fls. 16, 20 e 21).
À fl. 24 repousa certidão que informa que o representado é eleitor regularmente inscrito na 81ª ZE/CE.
Instado a se manifestar nos fólios, o membro do Parquet pugnou fosse o feito declinado para este Juízo, haja vista que o
mesmo seria competente para processar e julgar a representação por doação acima do limite legal, pelo fato de que o
representado estaria vinculado a esta Zona Eleitoral (cf. fl. 32).
À fl. 34, decisão proferida pela Juíza da 5ª ZE/DF declinando de sua competência em favor deste Juízo Eleitoral.
À fl. 38v, decisão ratificando o decisum de fl. 14.
Conquanto tenha sido devidamente notificado (cf. fl. 40v), o representado quedou-se inerte (cf. fl. 41).
Parecer ministerial às fls. 42/42v, pugnando pela procedência da presente demanda.
O representado apresentou defesa às fls. 44/51, na qual asseverou, em sede de preliminar, a desnecessidade da quebra do
seu sigilo fiscal e, no mérito, alegou, em síntese, que fosse julgada improcedente a representação, porquanto o valor da
doação tido como excedente pelo MPE (R$ 187,61) seria insignificante frente a sanção cominada a tal fato, bem como
informou que o valor doado representaria 9,25% (nove vírgula vinte e cinco por cento) do total da renda bruta anual do
representado que seria cerca de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais) e que o mesmo não declarara tal valor
por orientação dos dirigentes de sua categoria. Subsidiariamente, requereu o arbitramento razoável do valor da multa. Não
trouxe qualquer documento.
À fl. 56, certidão atestando que a peça defensiva teria sido apresentada de forma intempestiva.
Às fls. 60/61, decisão que considerou que a peça contestatória foi apresentada tempestivamente, razão por que a recebeu.
À fl. 64 foi proferido despacho determinando que a Declaração de Imposto de Renda (ano-calendário 2015) do representado
fosse obtida via Sistema INFOJUD, bem como foi determinado que, após a juntada aos autos da respectiva declaração, as
partes fossem intimadas acerca deste documento, assim como para informarem se ainda haviam outras provas a produzirem.
À fl. 65, consulta obtida através do Sistema INFOJUD na qual informa que o representado não declarou imposto de renda no
exercício de 2015.
Às fls. 67/70, nova manifestação do Ministério Público Eleitoral na qual pugna seja julgada procedente a presente
representação, aplicando-se, por conseguinte, as sanções legais.
À fl. 71, certidão informando que o representado deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca do documento de
fl. 65 e para informar se ainda havia outras provas a produzir.
À fl. 72v, despacho que deu por encerrada a fase probatória, porquanto as partes não requereram outras provas,
determinando, ato contínuo, que as partes apresentassem as suas alegações finais no prazo de 02 (dois) dias.
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Somente o Ministério Público Eleitoral apresentou suas derradeiras alegações, conforme se pode denotar às fls. 75/76 e 78,
requerendo a procedência da representação, alegando, em resumo, estar devidamente comprovado que o representado
efetuou doação além do limite legal.
É o relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de representação eleitoral em que se postula a aplicação de sanções ao representado em virtude de doação eleitoral
irregular.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a alegação preliminar de desnecessidade da quebra do sigilo fiscal do representado fica
superada diante da decisão de fl. 14, posteriormente ratificada (cf. fl. 38v), bem como da juntada do documento inserto à fl. 65.
Passamos à análise do mérito.
O art. 23, § 1°, da Lei n° 9.504/97 estabelece:
"Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido
o disposto nesta Lei.
§ 1° As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano anterior à eleição."
Restou incontroverso nos autos que o representado doou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à campanha de Nadir
Nunes, candidata ao cargo de Vereadora do Município de Tianguá/CE, na campanha eleitoral de 2016.
Após análise dos fólios, máxime pelo que consta na peça contestatória e no documento de fl. 65, verifico que o representado
não declarou imposto de renda no exercício de 2015 e, nesse ínterim, válido dizer que é firme o entendimento jurisprudencial
de que, sendo o doador isento de declarar imposto de renda, o limite legal a ser considerado é o limite de isenção da referida
declaração, senão vejamos:
"ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO
LIMITE LEGAL. LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RAZOABILIDADE. 1. Constou do acórdão
regional que a doadora estava isenta de apresentar declaração de Imposto de Renda no ano de 2013, premissa insuscetível de
revisão em sede extraordinária. 2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é ônus do representante
comprovar que a doação extrapolou o limite legal, sendo razoável a adoção do limite de isenção de Imposto de Renda
como parâmetro para aferir a existência de eventual excesso. Agravo regimental não provido." (TSE, Recurso Especial
Eleitoral n° 2108, Acórdão, Relator (a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE — Diário de justiça eletrônico, Data
13/09/2016, Página 197)
"ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. CÁLCULO DA
MULTA. ADOÇÃO DA QUANTIA MÁXIMA DE RENDA ALBERGADA PELA ISENÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N° 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão
agravada, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo que seja apto a infirmá-la, atrai a incidência do
Enunciado da Súmula n° 182 do STJ. 2. In casu, o TRE/CE, no aresto que ensejou a interposição do recurso especial eleitoral,
fixou multa ao ora Agravante por entender que este doou, na campanha eleitoral de 2010, valor superior ao limite fixado.
Considerando a falta de apresentação da declaração de rendimentos em 2009, a Corte de origem utilizou, como base
de cálculo para a incidência do percentual de 10% (dez por cento), o montante correspondente ao limite para isentar a
pessoa física da entrega da referida declaração naquele ano. 3. A adoção do parâmetro relativo à isenção do imposto
de renda quanto a pessoas físicas para verificar o montante máximo de doação permitido, quando ausente a
apresentação de declaração de rendimentos, é razoável, a fim de evitar que a falta de entrega daquele documento seja
utilizada para obstar a configuração do ilícito previsto no art. 23, § 1°, 1, da Lei n° 9.504/1997. 4. A inovação de tese
recursal, em sede de agravo regimental, não se afigura admissível. 5. Agravo regimental desprovido." (TSE, Recurso Especial
Eleitoral n° 24991, Acórdão, Relator (a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE — Diário de justiça eletrônico, Volume, Tomo 175, Data
15/09/2015, Página 63/64)
O art. 23, § 1°, da Lei n° 9.504/97 prevê que as doações eleitorais feitas por pessoas físicas estão limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição em que houve a doação. Considerando que o
representado não declarou renda (cf. fl. 65), deve-se tomar por base de cálculo o limite de isenção, que é de R$ 28.123,91
(vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos) para o ano em comento
(<<http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2016/declaracao/obrigatoriedade>>. Acesso em: 12/03/19).
Assim, seria lícita qualquer doação em espécie que atingisse a cifra de R$ 2.812,39 (dois mil, oitocentos e doze reais e trinta e
nove centavos).
Ocorre que a doação feita pelo representado ultrapassou o limite legal de 10% (dez por cento) previsto na legislação eleitoral, o
qual excedeu em R$ 187,61 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) o limite estabelecido no art. 23, § 1°, da
Lei n° 9.504/97. Assim, resta devidamente comprovada a infração a tal dispositivo legal.
Insta sublinhar que a alegação do representado, ventilada à fl. 46, de que o valor ora doado corresponderia a 9,25% (nove
vírgula vinte e cinco por cento) do total de sua renda bruta anual (ano-calendário 2015), eis que esta seria de R$ 32.400,00
(trinta e dois mil e quatrocentos reais) e que o mesmo não faz a DIRPF por orientação dos dirigentes de sua categoria, não
merece acolhimento, haja vista que o representado não trouxe qualquer documento a embasar tal argumento.
Ademais, ressalto que no presente caso se aplica a antiga redação do art. 23, § 3°, da Lei n° 9.504/97, em atenção ao princípio
da anterioridade, visto que a doação foi realizada na campanha de 2016 e a alteração legislativa se deu em 2017. Sobre o
princípio da anterioridade segue o julgado:
"ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
JURÍDICA. ART. 81 DA LEI N° 9.504/97. PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.
AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a sanção pecuniária e a de proibição de licitar e
contratar com o Poder Público, decorrentes de doação acima do limite legal, não são necessariamente cumulativas, haja vista
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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a possibilidade de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Esse entendimento é aplicável inclusive
às situações em que a pessoa jurídica não declarou faturamento no ano-calendário anterior ao ano das eleições, conforme
decidiu o TSE na análise do AGR-AI n° 28-43/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, cujo julgamento foi recentemente
concluído na Sessão de 3.8.2017. 3. Os princípios da segurança jurídica e da isonomia recomendam, sobremodo, a
manutenção desse entendimento no caso concreto, porquanto se devem empreender esforços na aplicação de exegese
uniforme para situações similares e de um mesmo pleito. 4. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 637.485/RJ, relator o Ministro Gilmar Mendes, sessão de 1%8.2012, no âmbito eleitoral, a
segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de
todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da
segurança jurídica para regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade
eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. 5. In caso, embora não tenha declarado faturamento no ano-calendário de
2013, a empresa doou R$ 10.000,00 (dez mil reais) a candidato que disputou o pleito de 2014. (...) 6. Agravo regimental ao
qual se nega provimento." (TSE; AgRg-REsp 51-06.2015.6.05.0012; BA; Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; Julg.
14/09/2017; DJETSE 26/10/2017; Pág. 43)
Diante disso, se impõe a aplicação da multa prevista no artigo 23, § 3°, da Lei 9.504/97 (redação vigente à época — 2016), em
seu valor mínimo, pois não há elemento algum nos autos que recomende a necessidade de imposição de patamar mais
gravoso.
Nesse sentido a jurisprudência se posiciona:
"REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA FÍSICA. APLICAÇÃO DE MULTA. MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. 1 - A doação de recursos para campanha
eleitoral feita por pessoa física limita-se a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao das
eleições. 2 - Tendo o representado realizado doação acima do limite legal, justifica-se a aplicação da sanção estipulada
pelo § 3° do art. 23, da Lei Federal n° 9.504, de 30.09.1997, no mínimo legal, ausentes elementos que recomendem a
necessidade de sanção em patamar mais gravoso. 3 - Pedido procedente." (TRE-GO, REPRESENTACAO n° 1960,
Acórdão n° 10430 de 10/03/2010, Relator(a) ELIZABETH MARIA DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 046,
Tomo 1, Data 17/03/2010, Página 15)
Verificada a ocorrência de doação irregular e observado o procedimento previsto no art. 22 da LC n° 64/90, imperiosa a
aplicação da sanção de inelegibilidade com fundamento no art. 1°, inciso 1, alínea "p", da LC n° 64/90, incluído pelo art. 2° da
LC n° 135 (Lei da Ficha Limpa), conforme julgados do TSE:
"ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, p, da LC N° 64/90. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Aplicabilidade
dos prazos de inelegibilidade previstos na Lei Complementar n° 135/2010 aos prazos de inelegibilidade já findos, desde que
ainda em curso o novo prazo. 2. Para a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea p do inciso I do art. 1°
da LC n° 64/90, é necessário que a representação por doação irregular de campanha tenha observado o procedimento
previsto no art. 22 da LC n° 64/90, uma vez que tal procedimento oportuniza ao representado defesa bem mais ampla
que a do rito do art. 96 da Lei n° 9.504/97. 3. Ao instituir as hipóteses de inelegibilidade, a lei descreve fatos objetivos, os
quais se presumem lesivos à probidade administrativa, à moralidade para exercício de mandato, bem como à normalidade e
legitimidade das eleições, valores tutelados pelo art. 14, § 9°, da Constituição Federal. 4. Doação acima do limite é doação
ilegal. 5. Ausência de prequestionamento. 6. Agravo regimental desprovido." (Recurso Especial Eleitoral n° 94681, Acórdão,
Relator (a) Min. José Antônio Dias Toffoli, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 61, Página 51/52)
"RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, p, DA LC
N° 64/90. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. REQUISITO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 22.
DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da alínea p do inciso I do art. 1° da LC n° 64/90, para a incidência da causa de
inelegibilidade nele prevista, é necessária não apenas a condenação por doação eleitoral tida por irregular, mas,
também, que o procedimento observado na respectiva ação tenha sido o previsto no art. 22 da LC n° 64/90. 2. Recurso
ordinário desprovido." (Recurso Ordinário n° 148584, Acórdão, Relator (a) Min. Marcelo Henriques Ribeiro De Oliveira,
Publicação: PSESS -Publicado em Sessão, Data 28/10/2010)
Conclui-se, portanto, que a presente representação deve ser julgada procedente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial para o fim de: a) Condenar o representado
SEGREDO DE JUSTIÇA ao pagamento da multa, no patamar mínimo (cinco vezes a quantia em excesso), importando no valor
de R$ 938,05 (novecentos e trinta e oito reais e cinco centavos), com fundamento no art. 23, § 3°, da Lei n° 9.504/97 (redação
vigente à época das eleições de 2016); e b) Declarar a inelegibilidade do representado SEGREDO DE JUSTIÇA pelo prazo de
08 (oito) anos, a contar do trânsito em julgado desta sentença ou de acórdão proferido por órgão colegiado da Justiça Eleitoral,
neste último caso, independentemente do trânsito em julgado, com fundamento no art. 1°, inciso I, alínea "p", da LC n° 64/90.
Sem custas.
Dê-se ciência à representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o representado, na pessoa de seu Advogado constituído (Dr. Raimundo Muriell Araújo
Sousa Aguiar — OAB/CE no 36.428), via DJe.
Tianguá, 12 de março de 2019
EDUARDO BRAGA ROCHA
Juiz Eleitoral da 81' Zona Eleitoral
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083ª Zona Eleitoral
Sentenças
AÇÃO PENAL - ELEIÇÕES 2016.
Ação Penal: 39-04.2016.6.06.0117 (Protocolo TRE/CE n.º 120.294/2016)
Assunto: Notícia Crime – TCO Nº 11/2016-4 SR/PF/CE – Eleições 2016
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: José Lucas Vieira Feitoza
Advogado: Defensor Público Dr. Alex Feitosa de Oliveira
Denunciado: Igor Aires dos Santos
Defensor Público: Dr. Alex Feitosa de Oliveira
Denunciado: Geovanny Caio Santiago do Nascimento
SENTENÇA
Vistos etc.
José Lucas Vieira Feitoza, Igor Aires dos Santos e Geovanny Caio Santiago do Nascimento todos qualificados nos autos,
foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei 9.504, de 1995.
Na denúncia é narrado que no dia 2 de outubro de 2016, data do primeiro turno das eleições municipais, os denunciados foram
surpreendidos realizando propaganda eleitoral, sendo com eles apreendidos 77 (setenta e sete) "santinhos" do candidato a
vereador Fábio Braga, nº 19.100 do PTN.
Auto de apreensão às fls. 06 dos autos.
Em audiência judicial, na 117ª Zona Eleitoral de Fortaleza, os denunciados aceitaram proposta de transação penal (fls. 32-34),
todavia os denunciados não a cumpriram, o que ensejou o recebimento da denúncia em 31 de julho de 2017 (fls. 54-55).
Na audiência subsequente, ainda na 117ª Zona Eleitoral de Fortaleza, os acusados foram novamente inqueridos sobre a
suspensão condicional do processo, tendo os denunciados José Lucas Vieira Feitoza e Geovanny Caio Santiago do
Nascimento aceitado novamente e Igor Aires dos Santos a recusou. (fls. 76-79).
Ainda assim, mesmo nesta segunda oportunidade de cumprirem a suspensão condicional do processo, os denunciados não se
apresentaram para o cumprimento da sanção.
Processo recebido nesta 83ª Zona Eleitoral de Fortaleza para seguir trâmite devido à mudança de jurisdição ocorrida com o
rezoneamento eleitoral da capital em 2017.
Audiência em 9 de julho de 2018, com o comparecimento apenas de Geovanny Caio Santiago do Nascimento, demais
denunciados não compareceram (fls. 141-142). Geovanny Caio Santiago do Nascimento aceitou e vem cumprindo a
suspensão condicional do processo
Termos de audiência (fls. 159-162 e 173-178) com oitiva dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
Alegações finais do Ministério Público Eleitoral (fls. 180-186), onde requereu a condenação dos acusados José Lucas Vieira
Feitoza e Igor Aires dos Santos nas sanções do crime ora imputado, pois aponta que restou inteiramente comprovada a
materialidade e a autoria da conduta delituosa atribuída aos acusados.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União apresentou a defesa dos acusados Igor Aires dos Santos e José Lucas Vieira
Feitoza (fls. 193-198 e 209-212), respectivamente, onde requereu a absolvição dos denunciados nos termos do art. 386, V e VI
do CPP.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada em que o Ministério Público Eleitoral imputa aos denunciados conduta
criminosa constante do art. 39, § 5ª, inc. II da Lei 9.504/97, que é tipo misto alternativo, contendo várias condutas previstas
pelo injusto penal, in verbis:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de
licença da polícia.
(...)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
(...)
II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
A materialidade do delito está evidenciada pelo Termo Circunstanciado em fls. 3 e Auto de Apreensão em fls. 6 e pela prova
testemunhal dos policiais militares que conduziram os denunciados até a Polícia Federal no dia do ocorrido, em fls. 173-178.
Ademais, consta no termo Circunstanciado que os três denunciados afirmaram o que segue: "que iriam receber a quantia de
R$ 60,00 (sessenta reais) cada um, pela distribuição do citado material", quais sejam, os santinhos apreendidos em poder dos
três denunciados.
Clara está a autoria dos denunciados do fato delituoso, uma vez que os mesmos confirmaram que foram contratados, com
valor estipulado para fazer "boca de urna" para o candidato Fábio Braga, nº 19100 do PTN.
Embora tenham dado a entender que desconheciam que a prática de entregar santinhos no dia da eleição era crime, conforme
depoimento do PM José Edilson Lima de Araújo, em nada esta afirmação pode atenuar o ato pois Ignorantia legis non excusat.
Desse modo, restou caracterizado o dolo, uma vez que os elementos probantes demonstram de maneira inequívoca que os
acusados tinha a real intenção de divulgar propaganda eleitoral do candidato Fábio Braga, tanto que receberiam por isso.
Cito julgado do TRE-Ce em caso análogo:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA NO DIA DA ELEIÇÃO. PROPAGANDA "BOCA DE
URNA". ART. 39, § 5º, II e III da Lei n.º 9.504 /97. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PENA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - Configura crime eleitoral a
divulgação, no dia da eleição, de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, conforme
disposto no art. 39, § 5º, II e III da Lei n.º 9.504 /97. II - As provas testemunhais e materiais produzidos nos autos foram
suficientes para demonstrar a materialidade do fato, seja através dos depoimentos testemunhais ou mesmo pelo material de
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propaganda eleitoral apreendido -, bem como a autoria, necessário à caracterização do crime. III- Recurso conhecido e
improvido. Sentença mantida.
(TRE-CE - RC: 6921 TIANGUÁ - CE, Relator: RICARDO CUNHA PORTO, Data de Julgamento: 03/04/2017, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 66, Data 06/04/2017, Página 07)
Ante o exposto, a condenação dos réus nas sanções do artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei 9.504/1997, é medida impositiva.
Passo a dosar-lhes a pena.
1. Quanto ao réu Geovanny Caio Santiago do Nascimento:
Com a aceitação e o efetivo cumprimento, até a presente data, da suspensão condicional do processo acordada em audiência
datada de 9 de julho de 2018, esta fica aqui ratificada até o seu cumprimento total.
2. Quanto ao réu Igor Aires dos Santos:
A culpabilidade, conduta do sentenciado sendo considerada como reprovável, indica censurabilidade ordinária, na medida em
que Igor, conduzido por crime de "boca de urna" confirmou o delito e as provas materiais apreendidas no ato corroboram com
esta conclusão. O réu não possui antecedentes criminais, conforme certidões judiciais (fls. 62, 65, 69, 71 e 73b). Não há
elementos concretos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade do sentenciado. Os motivos, circunstância e
consequências são inerentes ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-los. Não há falar em comportamento da vítima, por
se tratar de crime eleitoral.
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de
detenção, pena mínima do artigo 39, § 5º, da Lei 9.504/1997, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras
moduladoras.
O regime de cumprimento inicial é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
Conforme expressa previsão do artigo 39, § 5º, da Lei 9.504/1997, converto a pena privativa de liberdade (detenção) por
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período 6 (seis) meses.
Nos termos o disposto na Resolução CNJ nº. 154/2012, determino o cumprimento da pena de prestação de serviços no
Hospital e Maternidade Zilda Hans Neumann, Hospital da Mulher de Fortaleza. A duração deverá ser de 8 (oito) horas todos os
sábados no período de 6 (seis) meses a contar a partir da data do primeiro comparecimento, conforme prescreve o artigo 149
da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).
Inviável a suspensão condicional da pena, diante do deferimento da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos.
Arbitro a pena de multa no valor mínimo de cinco mil UFIR (art. 39, § 5º, II, Lei 9.504/97), em R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos
e vinte reais e cinquenta centavos) a ser atualizado pelos índices da correção monetária quando da sua execução, fulcro no
artigo 49, § 1º e § 2º, do Código Penal.
3. Quanto ao réu José Lucas Vieira Feitoza:
A culpabilidade, conduta do sentenciado sendo considerada como reprovável, indica censurabilidade ordinária, na medida em
que José Lucas, conduzido por crime de "boca de urna" confirmou o delito e as provas materiais apreendidas no ato
corroboram com esta conclusão. O réu não possui antecedentes criminais, conforme certidões judiciais (fls. 63, 66, 68, 72 e
73c). Não há elementos concretos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade do sentenciado. Os motivos,
circunstância e consequências são inerentes ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-los. Não há falar em
comportamento da vítima, por se tratar de crime eleitoral.
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de
detenção, pena mínima do artigo 39, § 5º, da Lei 9.504/1997, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras
moduladoras.
O regime de cumprimento inicial é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
Conforme expressa previsão do artigo 39, § 5º, da Lei 9.504/1997, converto a pena privativa de liberdade (detenção) por
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período 6 (seis) meses.
Nos termos o disposto na Resolução CNJ nº. 154/2012, determino o cumprimento da pena de prestação de serviços no
Hospital e Maternidade Zilda Hans Neumann, Hospital da Mulher de Fortaleza. A duração deverá ser de 8 (oito) horas todos os
sábados no período de 6 (seis) meses a contar a partir da data do primeiro comparecimento, conforme prescreve o artigo 149
da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).
Inviável a suspensão condicional da pena, diante do deferimento da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos.
Arbitro a pena de multa no valor mínimo de cinco mil UFIR (art. 39, § 5º, II, Lei 9.504/97), em R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos
e vinte reais e cinquenta centavos) a ser atualizado pelos índices da correção monetária quando da sua execução, fulcro no
artigo 49, § 1º e § 2º, do Código Penal.
Após o trânsito em julgado desta sentença adotem-se as seguintes providências:
1 – certifique-se nos autos tal ocorrência;
2 – lance-se o nome dos réus no rol dos culpados ou sistema informatizado que o substitui;
3 – expeça-se ofício ao Hospital e Maternidade Zilda Hans Neumann, Hospital da Mulher de Fortaleza informando e
apresentando os sentenciados para o cumprimento da pena;
4 – registre-se a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, enquanto durarem os efeitos da condenação, conforme artigo
15, III, da CF c/c artigo 71,§ 2º, do Código Eleitoral;
5 – expeça-se guia para o pagamento de multa, no prazo de 10(dez) dias, corrigida monetariamente, consoante dispositivo na
LEP, sob pena de inscrição junto a dívida ativa.
Realizadas as diligências de lei e com o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 12 de março de 2019.
Francisca Francy Maria da Costa Farias
Juíza Eleitoral
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084ª Zona Eleitoral
Sentenças
ELEIÇÕES 2018 - Mesários Faltosos
DECISÃO
Cuida-se de informação do Cartório Eleitoral relacionando os mesários faltosos no primeiro e segundo turnos das eleições
gerais de 2018.
Toma como base dados disponibilizados do último pleito obtidos a partir do sistema “Convoca” do Tribunal Superior Eleitoral e
das atas das seções eleitorais.
É a síntese.
DECIDO.
Deve-se, por primeiro, distinguir os convocados que justificam sua ausência aos trabalhos eleitorais daqueles que recebem
com desídia a convocação da Justiça Eleitoral.
Nesse particular, entendo que a convocação é ato compulsório e o não comparecimento aos trabalhos eleitorais deve ser
justificado por escrito e acompanhado de vasta documentação probatória, de modo a subsidiar a decisão que anistiar o
mesário faltoso.
No mérito, esclarecidos e justificados os motivos, impõe-se reconhecer que a impossibilidade de comparecimento do mesário
convocado nesses casos impede a aplicação da penalidade prevista em lei.
Do exposto, determino o lançamento do código ASE 175 para os eleitores que apresentaram justificativa e arbitro a multa
pela ausência aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turnos das eleições de 2018 no valor de R$ 17,57 (dezessete reais e
cinquenta e sete centavos), para cada turno, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral e do art. 14 da Resolução TSE n°
23.399/2013.
Expedientes necessários.
Após, junte-se este expediente aos autos do processo de mesários faltosos em trâmite nesta Zona Eleitoral.
Beberibe/CE,11 de março de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
Editais
EDITAIS
EDITAL N.º 10/2019
O DR. MAGNO ROCHA THÉ MOTA, Juiz Eleitoral da 84ª Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n°
23.553, de 18 de dezembro de 2017, que o Partido Comunista do Brasil de Beberibe/CE – PCDOB - apresentou sua prestação
de contas final relativa às Eleições Gerais 2018, 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. O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
eletrônico http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
PARTIDO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEIS
Nº DO PROCESSO
PCDBO
Beberibe/CE Presidente: José Alan Kardec de Sousa
Tesoureiro: Raimundo Lima do Nascimento
10-48.2019.6.06.0084
Advogado: Wagner Dennyson de Sousa Silva (OAB/CE n° 27.046
E, para que chegue ao conhecimento de todos, passa-se o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 84ª Zona, Beberibe/CE, aos 13 de março
de 2019. Eu, _____Roberta Laena Costa Jucá, Chefe do Cartório Eleitoral desta Zona, matrícula TRE/CE n. 70760, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Beberibe/CE, 12 de março de 2019
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
EDITAL N.º 11/2019
O DR. MAGNO ROCHA THÉ MOTA, Juiz Eleitoral da 84ª Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n°
23.553, de 18 de dezembro de 2017, que o Partido dos Trabalhadores de Beberibe/CE – PT - apresentou sua prestação de
contas final relativa às Eleições Gerais 2018, 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. O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
eletrônico http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
PARTIDO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEIS
Nº DO PROCESSO
PT
Beberibe/CE Presidente: João Valentim da Rocha
Tesoureiro: Valderi da Silva Sombra
8-78.2019.6.06.0084
Advogados: Luzirene Gonçalves da Silva (OAB/CE n° 7.523) e Chardson
Gonçalves da Silva (OAB/CE n° 20.593).
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E, para que chegue ao conhecimento de todos, passa-se o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 84ª Zona, Beberibe/CE, aos 12 de março
de 2019. Eu, _____Roberta Laena Costa Jucá, Chefe do Cartório Eleitoral desta Zona, matrícula TRE/CE n. 70760, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Beberibe/CE, 12 de março de 2019
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE

088ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA N. 05/2019
AÇÃO PENAL
Art. 289 do Código Eleitoral
Processo nº 5471-77.2010.6.06.0066
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciados: BRUNO FONSECA DUARTE,
GERSON LAZARO NASCIMENTO FERREIRA,
LUIZ PAULO FIDELIS AGOSTINHO.
SENTENÇA N.º 05/2019
Vistos, etc..
a
O Representante do Ministério Público Eleitoral da 88 Zona ofereceu denúncia contra BRUNO FONSECA DUARTE, brasileiro,
casado, natural de Fortaleza/Ce, nascido em 05/02/1993, filho de Expedido Marques Duarte e de Beatriz Fonseca Duarte,
GERSON LAZARO NASCIMENTO FERREIRA, brasileiro, solteiro, natural de Fortaleza/CE, nascido em 15/04/1992, filho de
Fernando Lopes Ferreira e de Maria Luiza Nascimento Silva e LUIZ PAULO FIDELIS AGOSTINHO, brasileiro, solteiro, natural
de Aratuba/Ce, nascido em 16/06/1991, filho de Luiz Gonzaga Agostinho e de Maria Lúcia Fidelis Agostinho, como incursos
nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, por não terem, segundo a peça acusatória comprovado que efetivamente
residiam no endereço informado nos autos à época em que requereram alistamento eleitoral neste município.
Denúncia recebida à folha 28. Citação válida apenas para o denunciado GERSON LAZARO NASCIMENTO FERREIRA, que,
devidamente intimado, compareceu em audiência preliminar para a proposta de suspensão condicional do processo, porém
apresentou comprovante de endereço que gerou uma incerteza jurídica sobre a real localização da Rua Raimundo Matias, n.
225, bairro Pedras, se estaria localizada no município e Fortaleza ou de Eusébio. O acusado não apresentou defesa à
acusação em momento posterior.
Quanto aos denunciados BRUNO FONSECA DUARTE e LUIZ PAULO FIDELIS AGOSTINHO, foram realizadas as citações
por edital, tendo em vista a não localização dos acusados, após inúmeras tentativas que restaram infrutíferas, conforme
certidão às fls. 44 e Edital, fls. 45..
O ilustre membro do Parquet pediu pela absolvição sumária de GERSON LAZARO NASCIMENTO FERREIRA, fls. 54/56, por
considerar afastada a presença de dolo do agente em fraudar sua inscrição eleitoral. Com relação aos acusados BRUNO
FONSECA DUARTE e LUIZ PAULO FIDELIS AGOSTINHO, requereu a prisão preventiva de ambos, que foi devidamente
decretada pelo juízo às fls. 58v.
Ofícios com a comunicação dos mandados de prisão encaminhados para a Delegacia de Capturas de Fortaleza,
Superintendência da Polícia Federal, Delegacia Metropolitana do Eusébio, Delegacia Metropolitana de Maracanaú e Delegacia
Metropolitana de Aratuba. Os mandados de prisão permanecem em aberto, em vista que os acusados não puderam ser
localizados.
Foi dado vistas ao Ministério Público Eleitoral, que verificou, em relação ao denunciado BRUNO FONSECA DUARTE, que, ao
tempo da infração, era menor de idade por ter nascido em 05/02/1993, enquanto o suposto delito ocorreu em 02/03/2010.
Assim, pediu pela nulidade do processo “ab initio” para o réu, com a alegativa de que não poderia nem ter sido denunciado
pela prática de crime eleitoral.
Acrescentou que não se pode falar em eventual apuração do ato infracional, em razão do disposto no artigo 121, § 5º da Lei
8.069/90 (ECA).
Quanto ao acusado LUIZ PAULO FIDELIS AGOSTINHO, considerou prescrita a pretensão punitiva do Estado para a
condenação pelo cometimento do suposto delito do artigo 289, do Código Eleitoral, na modalidade tentada. Em suas razões,
ressaltou que “a prescrição da pretensão punitiva será regulada pelo máximo da pena prevista, reduzida de 1/3,
correspondendo ao prazo de 08 (oito) anos” e que, ao caso, deverá incidir, a redução do prazo prescricional pela metade,
atendendo ao disposto no artigo 115 do Código Penal. Relatou que o acusado nasceu em 16/06/1991 e o suposto fato
criminoso ocorreu em 28/04/2010, passando a prescrição da pretensão punitiva para 04 (quatro) anos. Requereu, portanto,
pela extinção da punibilidade do agente e pelo consequente cancelamento/recolhimento dos mandados de prisão em aberto.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
O Ministério Público Eleitoral ofertou denúncia contra BRUNO FONSECA DUARTE, GERSON LAZARO NASCIMENTO
FERREIRA e LUIZ PAULO FIDELIS AGOSTINHO, imputando-lhes à prática do crime previsto no artigo 289, do Código
Eleitoral, in verbis:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
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Após diversas diligências para localização dos acusados, apenas GERSON LAZARO NASCIMENTO FERREIRA foi localizado
e compareceu em audiência, momento em que apresentou comprovante de residência que, após convencimento do Parquet
Eleitoral, cominou em um pedido de absolvição sumária, fls. 108/111, mesmo sem apresentação de defesa escrita pela parte
ré, seguindo os preceitos do art. 397, II, do CPP.
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o
acusado quando verificar: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719,
de 2008).
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
IV - extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
O acusado GERSON LAZARO NASCIMENTO FERREIRA apresentou comprovantes com a mesma nomenclatura de rua e
numeração, porém com os municípios de Fortaleza e de Eusébio. Assim, pela prova trazida aos autos, conclui-se que o
endereço declarado pelo agente para a realização da inscrição eleitoral está eivado de dúvida quanto a sua real localização.
Vê-se, na espécie, uma das hipóteses elencadas na legislação processual penal, em seu art. 397, inciso II, diante da ausência
de potencial consciência da ilicitude.
Quanto ao denunciado BRUNO FONSECA DUARTE, sendo o delatado na data do fato criminoso menor de 18 (dezoito) anos,
não poderia ser submetido à Ação Penal, tendo em vista que não comete crime, e sim ato infracional, conforme Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
No tocante à excludente de culpabilidade, pacíficos são os entendimentos dos tribunais:
INIMPUTABILIDADE POR MENORIDADE PENAL. NULIDADE 'AB ANITIO' DO PROCESSO. DIFICULDADES PARA
OBTENÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. INSCRIÇÃO ELEITORAL COMO PROVA SUFICIENTE DA IDADE DA
ACUSADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFICIO. (Apelação Crime Nº 689024230, Segunda Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heitor Assis Remonti, Julgado em 14/09/1989)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. REQUERENTE
MENOR DE 18 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. INIMPUTABILIDADE COMPROVADA PELA PRÓPRIA DENÚNCIA,
CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CARTEIRA DE IDENTIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REVISÃO
CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE À UNANIMIDADE DE VOTOS.
I - Sendo o requerente menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, comprovado documentalmente nos autos, deve
ser reconhecida sua inimputabilidade, nos termos do art. 228, da Constituição Federal e art. 27, do Código Penal,
anulando-se a ação penal nº 0002143-45.2005.8.17.0710, ab initio, apenas com relação à sua pessoa.
II
Revisão
criminal
procedente.
Decisão
Unânime.
(RVCR 3280073 PE - Seção Criminal – Rel. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção – Jul. 30/10/2014 – Pub. 11/11/2014)
Diante da confirmação da menoridade penal do acusado BRUNO FONSECA DUARTE, seguindo os preceitos do art. 228, da
Constituição Federal e do art. 27 do Código Penal, que consideram inimputáveis os menos de dezoito anos, reconheço a
extinção da punibilidade do agente, em face da ilegitimidade passiva para a persecução penal, com a consequente a anulação
ab initio do processo penal.
Em se tratando do acusado LUIZ PAULO FIDELIS AGOSTINHO, o Ministério Público Eleitoral imputou a conduta de inscrição
fraudulenta de eleitor, em sua modalidade tentada. Trouxe a narrativa de que o Estado perdeu o jus puniendi do acusado, em
27 de abril de 2014, pois considerou o prazo de 4 (quatro) anos para a prescrição da pretensão punitiva, no contexto de que a
prescrição punitiva será regulada no máximo da pena prevista, reduzida de 1/3, correspondendo ao prazo de 08 (oito) anos,
porém sofrendo a redução pela metade, em vista ao disposto no art.. 115 do Código Penal.
Vislumbra-se a ocorrência da extinção da punibilidade para LUIZ PAULO FIDELIS AGOSTINHO, sendo assim, reconheço a
prescrição da pretensão punitiva, porém, adequando o prazo prescricional a ser considerado, pela tese de cometimento do
crime consumado e não tentado, como requereu o Parquet eleitoral. Não deve prosperar a tese ministerial de crime tentado,
tendo em vista que a conduta do réu por si só, fornecendo endereço em que não residia, revelou vontade deliberada de se
inscrever eleitor no município de Eusébio, falseando a verdade sobre seu domicílio eleitoral.
Suzana de Carvalho Gomes, com maestria, afirma que:
(…) com o preenchimento, assinatura e apresentação do formulário frente à Justiça Eleitoral, eivado de fraude, consumado
está totalmente o crime, não sendo necessário o seu exaurimento, que seria ocorrente quando do deferimento do pedido pelo
juiz eleitoral, com a consequente expedição do título de eleitor. A conduta típica se concretiza no momento em que
dolosamente são apresentados os dados fraudulentos, visando à obtenção da inscrição.
Tem-se portanto, que o crime em consideração consuma-se, independentemente da obtenção de resultado. Trata-se de crime
formal.
Na casuística, tem-se considerado consumado o crime nas seguintes hipóteses:
Recurso Criminal. Ação Penal. Artigo 289 do Código Eleitoral. Condenação. Inscrição fraudulenta. Delito formal. Confissão em
juízo. Caracterização com a declaração falsa, independentemente de resultado. Recurso a que se nega provimento.
(RECURSO CRIMINAL n 103, ACÓRDÃO de 29/03/2011, Relator(a) MAURÍCIO TORRES SOARES, Relator(a) designado(a)
LUCIANA DINIZ NEPOMUCENO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 08/04/2011 RDJ - Revista
de Doutrina e Jurisprudência do TRE-MG, Tomo 25, Data 01/07/2012, Página 75 )
Quanto ao tema, assinalo a pacífica jurisprudência dos Tribunais:
RECURSO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA TÍPICA QUE NÃO EXIGE A INTENÇÃO DE LESAR COM FIM
DETERMINADO. CRIME FORMAL, QUE SE CONSUMA INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DO RESULTADO. DOLO
GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUE SE IMPÕE. A INSCRIÇÃO FRAUDULENTA ABRANGE TANTO O ATO DO ALISTAMENTO ELEITORAL COMO O DE TRANSFERÊNCIA
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DA INSCRIÇÃO, SENDO O PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA, ESPÉCIE DO GÊNERO "INSCRIÇÃO".
PRECEDENTE: TSE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(RECURSO CRIMINAL n 6055, ACÓRDÃO de 20/10/2015, Relator(a) ANDRÉ GUILHERME LEMOS JORGE, Publicação:
DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 27/10/2015 )
Dessa forma, o prazo prescricional para pretensão punitiva do Estado deverá ser de 06 (seis) anos, por considerar o prazo
regulado pela pena máxima, que é de 12 (doze) anos, com redução pela metade, seguindo os preceitos do art. 115 do Código
Penal.
Nesse sentido, veja-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A DEZ
ANOS. MENORIDADE RELATIVA. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. INTELIGÊNCIA
DA REGRA PREVISTA NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A prescrição da pretensão executória alcança não só os imputáveis, mas também aqueles
submetidos ao regime de medida de segurança. Precedentes. 2. Consoante dispõe o art. 115 do Código Penal, são
reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menorde 21 (vinte e um)
anos. 3. Na hipótese, após verificar ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos entre a determinação da internação do paciente e o
início de cumprimento da medida de segurança, o Juízo da Execução, acertadamente, reconheceu a extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão executória. 4. Ordem concedida, com o intuito de restabelecer a decisão do Juízo da Vara de
Execuções Criminais de São Paulo, mediante a qual se julgou extinta a punibilidade por força do reconhecimento da prescrição
da pretensão executória. (HABEAS CORPUS HC 59764 SP 2006/0112515-1 (STJ), Data de publicação: 21/06/2010 (grifos
nossos)
DISPOSITIVO
ISTO POSTO e por tudo mais que nos autos conta, julgo IMPROCEDENTE a Denúncia de fls. 02/06 para decretar:
1) a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA de GERSON LAZARO NASCIMENTO FERREIRA pela prática do delito previsto no artigo 289
do Código Eleitoral, o que faço com fundamento no artigo 397, II do Código de Processo Penal;
2) a ANULAÇÃO ab initio do processo penal para BRUNO FONSECA DUARTE, em face de sua ilegitimidade passiva, nos
termos do art. 228, da Constituição Federal e do art. 27 do Código Penal;
3) a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de LUIZ PAULO FIDELIS AGOSTINHO, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
do Estado para processá-lo pela prática do delito previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, com fulcro nos artigos 107, inciso
IV, 109, inciso Iv e 115 do Código Penal.
P.R.I., expedientes necessários para o cancelamento/recolhimento dos mandados de prisão em aberto.
Após o trânsito e julgado, arquive-se.
Eusébio, 08 de março de 2019.
Flávia Pessoa Maciel
Juíza Eleitoral da 88ª ZE

091ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 006/2019
PRAZO: 10 DIAS
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.
a
O DR. LUCAS SOBREIRA DE BARROS FONSECA, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 91 Zona, que abrange os
municípios de Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe, com sede no primeiro, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
- Considerando o disposto no art. 15 do Provimento N.º 7/2014-CRE/CE;
- Considerando ainda o teor do subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários (edição 2014) da
Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o período de 01/02/2019 A 28/02/2019, nesta 91ª Zona Eleitoral, com
fundamento nos arts. 71 e 77 do Código Eleitoral combinado com o art. 15 da Constituição Federal.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, bem como no átrio deste Fórum/Cartório Eleitoral. Dado e
passado nesta cidade de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, 91ª Zona Eleitoral, ao 12 (doze) dias do mês de março do ano
de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, _____________ [Davi Oliveira Peixoto], Chefe do Cartório, o digitei e subscrevi.
Lucas Sobreira de Barros Fonseca
Juiz Eleitoral da 91ªZE
EDITAL Nº 07/2019
PRAZO: 10 DIAS
RELAÇÃO DE ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES E SEGUNDAS VIAS DOS MUNICÍPIOS DE TABULEIRO
DO NORTE/CE E SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE - DEFERIDOS - PERÍODO 18/02/2019 A 12/03/2019.
a
O DR. LUCAS SOBREIRA DE BARROS FONSECA, MM. Juiz Eleitoral desta 91 Zona, que abrange os municípios de
Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe, com sede no primeiro, Estado do Ceará, por nomeação legal 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
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- Considerando o disposto no art. 7º, § 2º da Lei nº. 6.996/1982, de 07/06/1982, bem como art. 17, § 1º, e, art. 18, § 5º, ambos
da Res. TSE n.º 21.538/2003;
- Considerando o teor do item 6.30, seção II, Capítulo VI, Título VI, página 47, do Manual de Procedimentos Cartorários (edição
2014) da Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará.
FAZ SABER a todos aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra disponível para
consulta pelos partidos políticos locais e a quem possa interessar, no átrio deste Fórum/Cartório Eleitoral, localizado na Rua
Maia Alarcon, 433, Centro, Tabuleiro do Norte/CE, as relações de eleitores dos municípios de Tabuleiro do Norte/CE e São
João do Jaguaribe/CE, com o respectivo número de inscrição eleitoral, referentes ao período de 18/02/2019 a 12/03/2019, que
tiveram seus pedidos de ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES OU SEGUNDAS VIAS, conforme o caso,
deferidos e processados eletronicamente pelo Tribunal Superior Eleitoral -TSE.
E, pelo presente EDITAL, intima as agremiações partidárias e a todos os interessados para, querendo, apresentarem a
oposição que tiver no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação deste edital. Dado e passado nesta cidade de Tabuleiro
do Norte, Estado do Ceará, 91ª Zona Eleitoral, aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
_____________ [Davi Oliveira Peixoto], Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo
MMº Juiz Eleitoral, Dr. Lucas Sobreira de Barros Fonseca.
Lucas Sobreira de Barros Fonseca
Juiz Eleitoral da 91ªZE

105ª Zona Eleitoral
Editais
Relação de inscrições e transferências de eleitores
EDITAL Nº 08/2019 (Prazo 10 dias)
(Relação de inscrições e transferências de eleitores)
O(A) Juiz(a) Eleitoral, Dra. PATRÍCIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES, da 105ª Zona de Capistrano, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais, etc.,
TORNA PÚBLICO aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontram disponíveis neste
Cartório, aos partidos políticos e eleitores, para consulta, a relação de inscrições e transferências de eleitores desta 105ª Zona
Eleitoral, relativas ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução n.º
21.538/03-TSE. O prazo de impugnação é de 10 (dez) dias a contar da afixação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Doutor Juíza publicar o presente edital, que vai
afixado no local público de costume. Capistrano, ao(s) 01 (primeiro) dia(s) do mês de março do ano 2019. EU, __ Antoneide
Silveira Magalhães, matricula 46.904, Chefe de Cartório - respondendo, digitei e conferi o presente edital.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª ZE, em respondência

111ª Zona Eleitoral
Sentenças
Prestação de Contas 2017
Processo n° 26-52.2018.6.06.0111 (Protocolo nº 12.677/2018)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PSB - Partido Socialista Brasileiro
Sem advogado nos autos
Município: Paramoti
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito sobre prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2017, do PSb – PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO do município de Paramoti/CE.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas anual dentro do prazo, que expirou em
30 de abril de 2018.
Notificado o órgão estadual, ante a falta de vigência a agremiação em âmbito municipal, e cientificados pessoalmente o
presidente e o tesoureiro do partido político no município acerca da omissão, todos deixaram transcorrer in albis o prazo para
resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.546/17, cujo prazo foi até 30/04/2018.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como a suspensão do registro do órgão de direção
municipal, enquanto perdurar a ausência de prestação de contas, conforme dispõe o art. 42 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, bem como
informe-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da suspensão do diretório partidário municipal. Empós, arquivem-se os autos
com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Caridade, 12 de março de 2019.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral da 111º Zona
Prestação de Contas 2017
Processo n° 27-37.2018.6.06.0111 (Protocolo nº 12.678/2018)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: PHS - Partido Humanista da Solidariedade
Sem advogado nos autos
Município: Paramoti
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito sobre prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2017, do PHS – PARTIDO HUMANISTA
DA SOLIDARIEDADE do município de Paramoti/CE.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas anual dentro do prazo, que expirou em
30 de abril de 2018.
Notificado o órgão estadual, ante a falta de vigência a agremiação em âmbito municipal, e cientificados pessoalmente o
presidente e o tesoureiro do partido político no município acerca da omissão, todos deixaram transcorrer in albis o prazo para
resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.546/17, cujo prazo foi até 30/04/2018.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como a suspensão do registro do órgão de direção
municipal, enquanto perdurar a ausência de prestação de contas, conforme dispõe o art. 42 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, bem como
informe-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da suspensão do diretório partidário municipal. Empós, arquivem-se os autos
com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Caridade, 12 de março de 2019.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral da 111º Zona

121ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
NOTIFICAÇÕES
Autos nº: 51.35.2018.6.06.0121
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR de SOBRAL/CE
MUNICÍPIO: SOBRAL/CE
PRESIDENTE: JOSE WELLINGTON PARENTE FILHO
ADVOGADO: CHARLES SOARES ALCÂNTARA(OAB/CE 32.140)
NOTIFICAÇÃO
Senhores Representantes,
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Pela presente, extraída dos autos do processo em epígrafe, fica o partido devidamente NOTIFICADO(a) acerca do Relatório
Preliminar, transcrito abaixo, para que sejam esclarecidas as possíveis irregularidades apontadas no prazo de 05 (cinco) dias
(art. 45, VI, Resolução TSE n.º 23.546/2017).
“PROCESSO: 51.35.2018.6.06.0121
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
PARTIDO: PR de SOBRAL/CE
ADVOGADO(A): CHARLES SOARES ALCÂNTARA(OAB/CE 32.140)
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO
DE DILIGÊNCIA
Em cumprimento ao disposto no art. 45, VI, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, e ao despacho judicial de fls. 13, solicita-se a
baixa dos autos em diligência, para que o representante do partido político acima nominado, manifestando-se sobre as
questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como apresente os
esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas apontadas, no prazo de 05 (cinco) dias:
1. Identificou-se a emissão de recibos de doação (numeração inicial 001 e final 050, em 02/03/2016) relativos ao exercício
financeiro de 2016, pela referida agremiação partidária, não tendo sido possível comprovar se tais recibos foram, de fato,
utilizados.
Sobral/CE, 13 de março de 2019.
José Osmar Dourado de Aragão
Matrícula TRE/CE 86041”
Sobral/CE, 13 de março de 2019.
José Osmar Dourado de Aragão
Servidor Requisitado
Matrícula TRE/CE 86041
Autos nº: 27-07.2018.6.06.0121
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de FORQUILHA/CE
MUNICÍPIO: FORQUILHA CEARÁ
PRESIDENTE: HELENIRA DE SOUSA PINHEIRO
ADVOGADO: ANDERSON DA COSTA FEIJÃO(OAB/CE 33.448)
NOTIFICAÇÃO
Senhores Representantes,
Pela presente, extraída dos autos do processo em epígrafe, fica o partido devidamente NOTIFICADO(a) acerca do Relatório
Preliminar, transcrito abaixo, para que sejam esclarecidas as possíveis irregularidades apontadas no prazo de 05 (cinco) dias
(art. 45, VI, Resolução TSE n.º 23.546/2017).
“PROCESSO: 27-07.2018.6.06.0121
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
PARTIDO: PT de FORQUILHA/CE
ADVOGADO(A): ANDERSON DA COSTA FEIJÃO(OAB/CE 33.448)
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em cumprimento ao disposto no art. 45, VI, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, e ao despacho judicial de fls. 26, solicita-se a
baixa dos autos em diligência, para que o representante do partido político acima nominado, manifestando-se sobre as
questões abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como apresente os
esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas apontadas, no prazo de 05 (cinco) dias:
1. Identificou-se a emissão de recibos de doação (numeração inicial 001 e final 050, em 13/05/2016) relativos ao exercício
financeiro de 2016, pela referida agremiação partidária, não tendo sido possível comprovar se tais recibos foram, de fato,
utilizados.
2. Mesmo tendo sido declarado pelo prestador ausência de movimentação financeira, foi localizada nos sistemas
informatizados do TSE, em nome da agremiação partidária, a conta corrente de número 166936, agência 3919 do Banco do
Brasil S/A contendo movimentação de recursos.
Sobral/CE, 13 de março de 2019.
José Osmar Dourado de Aragão
Matrícula TRE/CE 86041”
Sobral/CE, 13 de março de 2019.
José Osmar Dourado de Aragão
Servidor Requisitado
Matrícula TRE/CE 86041
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