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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atos Diversos
EDITAL N.° 16/2018 A DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal,
combinado com os artigos 3º e 6° da Resolução TRE/CE n.° 488/2012,
FAZ SABER aos interessados e a todos que virem o presente Edital, ou dele tenham ciência, que, a partir da sua publicação,
estarão abertas as inscrições, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para o desempenho da função de Juiz Eleitoral na 49ª Zona,
sediada no município de Pacajus, em virtude de término de biênio. Informa que os magistrados exercentes da judicatura na
referida circunscrição, interessados no exercício da jurisdição eleitoral, pelo prazo de 2 (dois) anos, deverão formular suas
inscrições junto ao TRE/CE, apresentando Termo de Posse na Comarca de Pacajus, bem como documento que
comprove data de ingresso na magistratura, antiguidade na Entrância e data de nascimento. Dado e passado neste
município de Fortaleza, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito. Eu, ____________________, Nyrsandra
Garcia Rabelo Taleires, Chefe da Seção de Suporte aos Juízes Eleitorais, lavrei o presente Edital.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
EDITAL N.° 17/2018 A DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal,
combinado com os artigos 3º e 6° da Resolução TRE/CE n.° 488/2012,
FAZ SABER aos interessados e a todos que virem o presente Edital, ou dele tenham ciência, que, a partir da sua publicação,
estarão abertas as inscrições, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para o desempenho da função de Juiz Eleitoral na 13ª Zona,
sediada no município de Iguatu, em virtude de término de biênio. Informa que os magistrados exercentes da judicatura na
referida circunscrição, interessados no exercício da jurisdição eleitoral, pelo prazo de 2 (dois) anos, deverão formular suas
inscrições junto ao TRE/CE, apresentando Termo de Posse na Comarca de Iguatu, bem como documento que comprove
data de ingresso na magistratura, antiguidade na Entrância e data de nascimento. Dado e passado neste município de
Fortaleza, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito. Eu, ____________________, Nyrsandra Garcia Rabelo
Taleires, Chefe da Seção de Suporte aos Juízes Eleitorais, lavrei o presente Edital.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
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REDISTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - ANALISTAS JUDICIÁRIOS
EDITAL N.º 10/2018 - Torna pública intimação de servidores para manifestação sobre redistribuição de cargos.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto na Resolução TSE n.º 23.430, de 12 de agosto de 2014, e na Resolução TRE-CE n.º 634, de 6 de julho de 2016,
CONSIDERANDO a Portaria n.º 671/2017, da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, por meio da qual foi suspensa, a partir
de 1º de novembro de 2017, a realização de provimentos de cargos efetivos vagos no âmbito da Justiça Eleitoral, aplicando-se
referida proibição inclusive aos processos de redistribuição que envolvam cargos efetivos vagos provenientes da Justiça
Eleitoral,
CONSIDERANDO a Orientação SOF/TSE n.º 6/2017 (atualizada em novembro de 2017), editada pela Secretaria de
Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de orientar e padronizar os
procedimentos para a realização de provimentos de cargos efetivos no âmbito da Justiça Eleitoral, nos termos da Portaria TSE
n.º 671/2017,
CONSIDERANDO as decisões proferidas no Processo Administrativo Digital n.º 17.934/2017, RESOLVE:
Art. 1º TORNAR PÚBLICO que os servidores listados no Anexo I, cujos pedidos de redistribuição encontram-se em tramitação
neste Tribunal, disporão de um prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital, para, querendo, manifestarem, de
forma expressa, o interesse em participar de processo de redistribuição de seus cargos para este Tribunal, mediante a
destinação de cargos vagos aos respectivos Regionais de origem, bem como a anuência com os regramentos constantes das
decisões da Presidência, consubstanciadas nos documentos eletrônicos n.º 36.567/2018, n.º 41.412/2018 e nº 51.891/2018.
Parágrafo único. O interesse e a concordância deverão ser manifestados por meio de documento eletrônico a ser criado na
ferramenta do Processo Administrativo Digital, assinado e encaminhado à unidade SEGED – Seção de Lotação e Gestão de
Desempenho.
Art. 2º As lotações dos servidores optantes por participar do processo de redistribuição de que trata este Edital serão
estabelecidas entre as zonas eleitorais dispostas no Anexo II, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.
Art. 3º A manifestação dos servidores listados no Anexo I não implicará necessariamente a realização da redistribuição, a qual
dependerá da manifestação do Tribunal ao qual pertence o cargo efetivo ocupado, do atendimento das disposições constantes
da Orientação SOF/TSE n.º 6/2017 e dos demais normativos que regem o assunto.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidente deste Tribunal.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, aos 11 dias do mês de abril de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
ANEXO I
(Edital nº 10/2018)
ANALISTAS JUDICIÁRIOS
SERVIDOR(A)
Yuri Lima de Aguiar
Andrea Gomes de Carvalho
Francisca Verônica da Silva Maia Sales
ANEXO II
(Edital nº 10/2018)
ZONA ELEITORAL
10ª ZE Jaguaribe
12ª ZE Senador Pompeu
15ª ZE Icó
19ª ZE Tauá
21ª ZE Ipu
30ª ZE Acaraú
38ª ZE Campos Sales
39ª ZE Independência
40ª ZE Ipueiras
43ª ZE Jucás
44ª ZE Santana do Acaraú
46ª ZE Mombaça
54ª ZE Santa Quitéria
55ª ZE Solonópole
59ª ZE Pedra Branca
60ª ZE Acopiara
63ª ZE Boa Viagem
64ª ZE Coreaú
76ª ZE Mauriti

NÚMERO
PAD
23.262/2016
23.652/2016
11.001/2017

DATA
PROTOCOLO
17/11/2016
25/11/2016
14/06/2017

TRIBUNAL DE
ORIGEM
TRE-PA
TRE-SP
TRE-MA

ÁREA ATIVIDADE
Judiciária
Judiciária
Administrativa

QUANTITATIVO DE VAGAS DE LOTAÇÃO
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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86ª ZE Alto Santo
89ª ZE Amontada
92ª ZE Barro
99ª ZE Novo Oriente
101ª ZE Aiuaba
TOTAL
24 ZONAS
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28 VAGAS

ATO DE APOSENTADORIA
ATO N° 6/2018
A Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, considerando a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Digital n.° 1.649/2018 (documento
PAD n.° 44.638/2018), publicada no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE, Edição n.° 58, de 3 de abril de 2018, páginas 6 e
7 (documento PAD n.° 47.782/2018),
RESOLVE aposentar SÂNZIA MARIA DE SOUZA MEDEIROS MONTENEGRO, CPF n.° 220.879.073-15, Matrícula TRE/CE
n.° 11970, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa do Quadro Permanente de servidores da
Secretaria deste Tribunal, Classe C, Padrão 13, regido pela Lei n.° 11.416/2006 (alterada pela Lei n.° 13.317/2016), com
fundamento no artigo 3° da Emenda Constitucional n.° 47/2005(1), combinado com o artigo 7° da Emenda Constitucional n.°
41/2003(2).
A interessada perceberá proventos integrais, com paridade plena (todo e qualquer reajuste salarial concedido aos ativos será
estendido aos aposentados), revistos na mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação de cargo ou função, observado igual critério de
revisão à pensão decorrente desta aposentadoria.
A servidora também fará jus às seguintes vantagens: a) Adicional por Tempo de Serviço (Anuênios), no percentual de 7% (sete
por cento), nos termos do artigo 67 da Lei n.° 8.112/1990(3); b) Adicional por Tempo de Serviço (Anuênios), no percentual de
2% (dois por cento), concedido pelo Pleno do TRE/CE ao julgar o Processo n.° 11.122 – Classe 20 em 9/5/2003; c)
Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), regulamentada pelo artigo 13 da Lei n.º 11.416/2006, alterado pela Lei n.°
13.317/2016; d) Adicional de Qualificação (AQ), no percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), conforme dispõe o artigo
15, inciso III, da Lei n.° 11.416/2006; e) 3/5 (três quintos) de FC-8 e 2/5 (dois quintos) de FC-9, transformados em Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), nos termos do artigo 15 da Lei n.° 9.527/1997(4).
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 10 de abril de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
PRESIDENTE
Notas de Rodapé:
(1) Emenda Constitucional n.° 47/2005 - Art. 3° Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas
pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2° e 6° da Emenda Constitucional n.° 41, de
2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, §1°, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7° da
Emenda Constitucional n.° 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
(2) Emenda Constitucional n.° 41/2003 - Art. 7° Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de
aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3°
desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
(3) Lei n.° 8.112/1990 – Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço
público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 40.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio.
(4) Lei n.º 9.527/1997 – Art. 15. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou
assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3° e 10 da Lei n.°
8.911, de 11 de julho de 1994.
§1° A importância paga em razão da incorporação a que se refere este artigo passa a constituir, a partir de 11 de novembro de
1997, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da
remuneração dos servidores públicos federais. [...]
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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 27/2018. Objeto:
Aquisição de lanche para mesários, conforme especificações do Edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia
13/04/2018. Entrega das Propostas a partir de 13/04/2018. Abertura das Propostas: 26/04/2018, às 14:00h. Local: sítio
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 12/04/2018.
Portarias
PORTARIA
PORTARIA N.º461/2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 26, inciso VI, do Regulamento da Secretaria deste Regional, RESOLVE designar a servidora ROSALY FREIRE
RABELO como gestora e a servidora ALAÍSE AZEVEDO RODRIGUES MOTA como suplente do Contrato nº 25/2018,
celebrado com o CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO-CETREDE, cujo objeto é a contratação de serviços
técnicos profissionais especializados de capacitação através do Curso de Atendimento ao Cliente destinado a servidores do
TRE/CE, com vigência até 31 de dezembro de 2018, a contar da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 11 de abril de 2018.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE, em exercício
Atos Diversos
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: Inscrição de 3 (três) servidores no curso "Gestão da Continuidade de Negócios", no período de 21 a 25
de maio de 2018, com carga horária de 40 H, em Belém (PA), TRE-PA. Valor total: R$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta
reais). Contratada: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA-RNP. CNPJ: 03.508.097/0001-36 Fundamento: art. 25, II, c/c
art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD nº 4534/2018. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data:
06/04/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 4.893/2018. Espécie: Contrato 25/2018. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e CENTRO
DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO - CETREDE. Objeto: a contratação de serviços técnicos profissionais
especializados de capacitação através do Workshop "Atendimento ao cliente" destinado a servidores do TRE/CE. O curso terá
carga horária de 16 horas para até 120 servidores, conforme discriminado na proposta de preços. Fundamento Legal: art. 25,
II, c/c art. 13, inciso VI, da Lei 8.666/1993 e suas alterações, bem como no Processo Administrativo Digital n.º 4.893/2018.
Assina pelo TRE/CE, Benedito Sérgio Monte Silva Coelho, Diretor-Geral em exercício, e pela contratada, Prof. Francisco de
Assis Melo Lima. Data: 11/4/2018.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO
DIRETOR-GERAL em exercício
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 32/2018
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 19571 - CLASSE 30 (195-71.2016.6.06.0026)
ORIGEM: Abaiara-CE (26ª ZONA ELEITORAL)
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RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): CÍCERO GILVAN FURTADO FELIX
ADVOGADO(S): José Alênio Gomes de Oliveira - OAB: 29.732/CE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De
Candidato - Cargos - Cargo - Vereador
PAUTA 32/2018
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 10534 - CLASSE 30 (105-34.2016.6.06.0068) (APENSO RE 107-04.2016.6.06.0068)
ORIGEM: Araripe - CE (68ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
RECORRENTE: COLIGAÇÃO ARARIPE NOVO TEMPO, NOVOS RUMOS (PDT/PROS/PSD/PMB/DEM/PP/SD)
ADVOGADOS: Dalton Lemos Calheiros - OAB: 30916/CE; Caio Victor Batista de Alencar - OAB: 30786/CE; Diogenes Lemos
Calheiros - OAB: 24015/CE; Francisco de Alencar Andrade - OAB: 13000/CE
RECORRENTE: GIOVANE GUEDES SILVESTRE, Prefeito RECORRENTE: FRANCISCO SALES ALVES ANDRADE, VicePrefeito
ADVOGADOS: Francisco Ione Lima Pereira - OAB: 4.585/CE; Ylnara de Alencar Teixeira - OAB: 27.113/CE
RECORRIDO: COLIGAÇÃO ARARIPE NOVO TEMPO, NOVOS RUMOS (PDT/PROS/PSD/PMB/DEM/PP/SD)
ADVOGADOS: Dalton Lemos Calheiros - OAB: 30916/CE; Caio Victor Batista de Alencar - OAB: 30786/CE; Diogenes Lemos
Calheiros - OAB: 24015/CE; Francisco de Alencar Andrade - OAB: 13000/CE
RECORRIDO: GIOVANE GUEDES SILVESTRE, Prefeito RECORRIDO: FRANCISCO SALES ALVES ANDRADE, VicePrefeito
RECORRIDO: COLIGAÇÃO ARARIPE PARA TODOS (PR/PSDB/PT/PSB/PMDB/PC DO B/PSDC)
ADVOGADOS: Francisco Ione Lima Pereira - OAB: 4.585/CE; Ylnara de Alencar Teixeira - OAB: 27.113/CE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL – Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita de
Sufrágio - Abuso de Poder Econômico - Cargos - Prefeito - Vice-Prefeito
PAUTA 32/2018
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, serão julgados, na primeira sessão desimpedida, os seguintes
processos, ficando as partes intimadas que, caso não julgados, serão incluídos 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 86254 - CLASSE 30 (862-54.2016.6.06.0027)
ORIGEM: Crato-CE (27ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
RECORRENTE(S): ANTONIO MARCOS JANUÁRIO DE SOUZA, Candidato ao cargo de Vereador
ADVOGADOS(S): Francisco Leopoldo Martins Filho - OAB: CE010129/CE; CÁTIA CRISTINA SOUZA CRUZ ARAÚJO - OAB:
33495/CE; CLÁUDIO IARONKA JÚNIOR - OAB: 32195/CE
RECORRIDO(S): JOSÉ JOÃO ALVES DE ALMEIDA, Vereador
ADVOGADOS(S): José Boaventura Filho - OAB: 11867/CE e José Ricardo Matos Brasileiro Filho - OAB: 24548/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Cargo - Vereador - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita de Sufrágio Meios Processuais - Ação de Investigação Judicial Eleitoral
-------------------------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 80593 - CLASSE 30 (805-93.2016.6.06.0008)
ORIGEM: Aracati-CE (8ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
RECORRENTE(S): ROMILDA MARIA DE SOUSA, Candidata ao Cargo de Vereador
ADVOGADO(S): José de Lima Filho - OAB: 18350/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo - Vereador
-------------------------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 57963 - CLASSE 30 (579-63.2016.6.06.0081)
ORIGEM: Tianguá-CE (81ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Cássio Felipe Goes Pacheco
RECORRENTE(S): JEAN NUNES AZEVEDO, Candidato ao Cargo de Prefeito
ADVOGADA(S): Fernanda Darise Alves de Aguiar - OAB: 33.825/CE e Janine Adeodato Accioly - OAB: CE 012.376/CE
RECORRENTE(S): JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR, Cardidato ao Cargo de Vice-Prefeito
ADVOGADA(S): Janine Adeodato Accioly - OAB: CE 012.376/CE e Fernanda Darise Alves de Aguiar - OAB: 33.825/CE
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "POR AMOR A TIANGUÁ" - PSD, PSDB, PMN, PMDB, PHS, DEM, PMB e LUIZ MENEZES
DE LIMA, Candidato ao Cargo de Prefeito
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ADVOGADOS(S): Francisco Portela Cardoso - OAB: 29252/CE, Anderson de Amarante Dantas - OAB: 30672/CE, Antônio
Nunes Neto - OAB: 27.386-A/CE, Eduardo Vasconcelos Barros - OAB: 34.864/CE, Jario Mario Alves Penha Júnior - OAB:
33.669/CE, Leandro Lima Valência - OAB: 23.392/CE e Roberta Cristina Moita Morais - OAB: 34943/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "POR AMOR A TIANGUÁ" - PSD, PSDB, PMN, PMDB, PHS, DEM, PMB
ADVOGADOS(S): Francisco Portela Cardoso - OAB: 29252/CE, Anderson de Amarante Dantas - OAB: 30672/CE, Antônio
Nunes Neto - OAB: 27.386-A/CE, Eduardo Vasconcelos Barros - OAB: 34.864/CE, Jairo Mario Alves Penha Junior - OAB:
23669/CE, Leandro Lima Valência - OAB: 23.392/CE e Roberta Cristina Moita Morais - OAB: 34943/CE
RECORRIDO(S): JEAN NUNES AZEVEDO, Candidato ao Cargo de Prefeito e JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR,
Candidato ao Cargo de Vice-Prefeito
ADVOGADOS(S): Fernanda Darise Alves de Aguiar - OAB: 33.825/CE e Janine Adeodato Accioly - OAB: CE012.376/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Meios Processuais - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Eleições - Transgressões
Eleitorais - Abuso - De Poder Econômico - Abuso - De Poder Político/Autoridade - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito
PAUTA 32/2018
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 26310 - CLASSE 30 (263-10.2016.6.06.0062)
ORIGEM: Várzea Alegre-CE (62ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Juiz Alcides Saldanha Lima
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "VÁRZEA ALEGRE FELIZ DE NOVO" - PMDB/PV/PT/PRP/PSC/PSD/PSL/PMB/PMN/
PPS/PEN/PTdo B
ADVOGADOS: Otoniel Fiuza de Alencar Júnior - OAB: 32.335/CE e André Costa Tanaka - OAB: 20663/CE
RECORRIDO: FRANCISCO VANDERLEI DE SOUZA FREIRE, Prefeito
RECORRIDO: HOMERO FIÚZA DE SOUZA, Candidato ao cargo de Prefeito
RECORRIDO: LUIZ FRANCISCO DA SILVA, Candidato ao cargo de Vice-Prefeito
ADVOGADOS: Raimundo Bezerra de Morais Neto - OAB: 34.887/CE Kaline Fiuza Almeida Duarte - OAB: 34732/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Cargos - Prefeito - Vice-Prefeito - Transgressões Eleitorais - Conduta Vedada a
Agente Público - Meios Processuais - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Condenação - Litigância de má-fé.

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
RECURSO ELEITORAL Nº 132-48.2016.6.06.0090
ORIGEM: PARAMBU-CE (19ª ZONA ELEITORAL - TAUÁ)
RELATOR(A): TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "POR UM PARAMBU CADA VEZ MELHOR" - SD, PMDB, PMB, PSDB, PRB, PP, PMN,
PSD, PSL, PEN, PPS
ADVOGADO(S): VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - OAB: 19.309/CE, ALISSON RANIERE SILVA FREIRE - OAB:
31258/CE
ADVOGADOS(S): TAYANE SALES BEZERRA SOUSA - OAB: 33960/CE
RECORRIDO(S): MARCIO CLAUDI CARDOSO SANTOS, EMANUEL MARINHO ANGELIM RODRIGUES
ADVOGADOS(S): JÉFERSON CAVALCANTE DE LUCENA - OAB: 18.340/CE
ADVOGADO(S): LEONARDO ARAÚJO DE SOUZA - OAB: CE015280/CE, PAULO FELIPE SABÓIA DINO - OAB: 24.665/CE,
VALDENOR NEVES FEITOSA - OAB: 23262/CE
RECORRIDO(S): MARCOS PEREIRA TORQUATO
ADVOGADO(S): DANIEL BEZERRA TORQUATO - OAB: 31.405/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA. FINALIDADE ELEITORAL. PUBLICAÇÕES DE FOTOGRAFIAS EM REDE SOCIAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1 - " (...) A aplicação das pretendidas sanções previstas no art. 22 da Lei de Inelegibilidades impõe a existência ex ante de
prova inconteste e contundente da ocorrência do abuso, não podendo, bem por isso, estar ancorada em conjecturas e
presunções, sob pena de, no limite, malferir o direito político jusfundamental da capacidade eleitoral passiva. (...)" (TSE, Agravo
de Instrumento nº 54618, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 31/08/2016,
Página 113-114)
2 - Para ser causa determinante de condenação, a configuração do abuso de poder econômico exige provas robustas, que
afastam qualquer dúvida razoável, devendo os atos serem comprovados por meio de testemunhos contundentes, documentos
hábeis ou outro meio de prova revelador da ilegalidade.
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3 - Na espécie, vale destacar que não se infere das imagens colacionadas ao feito a ocorrência de captação ilícita de sufrágio.
Isso porque é imperioso comprovar que o candidato perpetrou uma das condutas tipificadas no art. 41-A, da Lei das Eleições,
com o objetivo específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor, e a ocorrência do fato durante o período
eleitoral.
4 - As imagens e publicações acostadas à exordial, assim como os depoimentos colhidos em juízo, não revelam a prática do
ato abusivo, nem que o fornecimento de água se deu com finalidade eleitoreira. Não há elemento de prova inconcusso acerca
disso para, destarte, condenar a parte recorrida às sanções legalmente previstas.
5 - Por fim, no tocante à litigância de má-fé suscitada pelos recorridos, em que requerem a aplicação de multa à Coligação
Recorrente, destaco que a insuficiência de provas e as reiteradas ações judiciais análogas propostas não significam
necessariamente que houve a litigância de má-fé.
6 - Sentença mantida. Recurso desprovido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/04/2018
RECURSO CRIMINAL Nº 209-58.2016.6.06.0025
ORIGEM: GRANJA-CE (25ª ZONA ELEITORAL - GRANJA)
RELATOR(A): ALCIDES SALDANHA LIMA
RECORRENTE(S): CLESIANY DIAS SANTOS MOURA
ADVOGADO(S): EGILSON DA ROCHA BARROSO SOBRINHO - OAB: 32.374/CE
ADVOGADOS(S): VANARA MARIA NEGREIROS BARROSO - OAB: 28.021/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. CALÚNIA. INJÚRIA. ARTIGOS 324 E 326 DA LEI Nº 4.737/1965 (CÓDIGO ELEITORAL).
POSTAGENS NO FACEBBOK. IMPUTAÇÃO FALSA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. EXPRESSÕES OFENSIVAS À
DIGNIDADE OU AO DECORO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença condenatória prolatada pelo juízo eleitoral da 25ª
ZE/Granja-CE, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral,
condenando a recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 324 (calúnia) e 326 (injúria) c/c 327, III (causa especial
de aumento de pena), todos da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral) a 12 (doze) meses de detenção, cumulada com multa de
20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à
comunidade em entidade a ser designada após o trânsito em julgado, pelo prazo de 12 (doze) meses, à razão de uma hora de
tarefa por dia de condenação.
2. Os fatos imputados à recorrente encontram-se tipificados nos art. 324 e 326 da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral). São
regras que visam proteger a honra objetiva das pessoas, punindo quem imputa falsamente a outrem a realização de um fato
definido como crime (art. 324) e a honra subjetiva, vale dizer, a dignidade pessoal (respeitabilidade ou amor-próprio) ou decoro
(correção moral ou compostura) de alguém (art. 326).
3. No caso, é incontroverso que a recorrente proferiu as expressões apontadas como injuriosas, bem como narrou o fato
alusivo à tentativa de homicídio, postando-as na sua página do Facebook. com efeito, tal admite nas suas manifestações nos
autos e nas declarações em juízo (audiência).
4. As declarações foram postadas no período da propaganda eleitoral, pois ocorreram no mês de agosto/2016, e a recorrente
era candidata ao cargo de vereador naquele município (Granja-CE) pela chapa de oposição ao ofendido.
5. Nesse contexto fático, induvidosamente as expressões "Prefeito fantasma" e "um mentiroso, um velhaco, um imoral, um
falso" desbordam dos limites das alegadas críticas ao gestor municipal (Romeu Aldigueri) e atingem, em verdade, sua honra
subjetiva, circunstância que caracteriza a prática de injúria eleitoral.
6. Quanto à expressão "Assisti ele tentando matar um casal de idosos", não remanesce dúvida tratar-se de imputação ao
mesmo gestor de fato definido como crime (tentativa de homicídio), sem a evidência de qualquer elemento comprobatório
sequer indiciário do afirmado, restando configurada a prática do crime de calúnia eleitoral.
7. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/04/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228-76.2015.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE(S): MARIA ELIETE MAIA
EMENTA: MATÉRIA ADMINISTRATIVA. RECURSO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO EXCEDENTE.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDORA APOSENTADA. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO IRRETRATÁVEL. PRECEDENTES
DO TCU. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A opção formal da servidora pela contagem em dobro de período de licença-prêmio, para efeito de aposentadoria, é
irretratável. Ausência de vício na opção livre e consciente exercitada pelo servidor.
2. A manifestação formal do servidor por uma das opções referentes aos períodos de licença-prêmio já adquiridos, fixadas no
art. 7º da Lei nº 9.527/97, reveste-se do caráter de irretratabilidade.
3. Exaurimento do direito exercido.
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DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/04/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 451-17.2016.6.06.0122
ORIGEM: MARACANAÚ-CE (122ª ZONA ELEITORAL - MARACANAÚ)
RELATOR(A): TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): TALES ALVES SARAIVA
ADVOGADO(S): FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA VIANA - OAB: CE015287/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DEPÓSITO IDENTIFICADO AO INVÉS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, EM VALOR SIGNIFICATIVO
ALÉM DO LIMITE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS INCOMPATÍVEIS COM VEÍCULO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1 - Preliminar. O Recorrente sustentou a nulidade da sentença em razão do contador de sua Coligação ter se manifestado
quanto às irregularidades do Relatório Preliminar, ao invés de seu advogado constituído, oferecendo informações incompletas
que levaram à desaprovação das contas.
2 - Em obediência ao princípio processual "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", o candidato não pode se beneficiar
da própria torpeza. Inteligência do art. 276, do CPC/2015.
3 - "Não é cabível a juntada de documentos em grau recursal da prestação de contas, quando a parte é intimada antes do
julgamento para suprir a ausência da documentação e permanece inerte (AgR-REspe nº 195/RN, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJe de 12.5.2014). (...)" (TSE, AgR-AgR-REspe 71380, Rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, DJE 14/08/2014, Pág. 110-111)
4 - Mérito. As contas de campanha apresentadas pelo candidato, ora recorrente, foram julgadas desaprovadas pelo Juízo
Eleitoral a quo em razão de doação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) realizada por depósito bancário e despesas com
combustível no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incompatível com o veículo utilizado em campanha.
5 - No caso dos autos, é possível extrair que a doação que ensejou a rejeição das contas foi efetuada por Tales Alves Saraiva,
de CPF nº 689.260.733-00, a qual totalizou o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por meio de depósito bancário realizado no
dia 23/08/2016, conforme recibo eleitoral emitido pelo candidato, juntado à fl. 31, bem como extrato apresentado à fl. 32. Não
obstante, apresenta-se irregular a arrecadação do recorrente, não só porque realizada por meio de depósito em dinheiro e não
por transferência eletrônica, mas também porque o valor que extrapolou o limite é significativo, a saber R$ 5.935,90 (cinco mil,
novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).
6 - Em relação aos gastos com combustível, ocorre que o candidato não juntou, no tempo devido, o CRLV de seu veículo, de
forma a demonstrar que é seu proprietário, bem como não apresentou o Termo de Cessão ou Locação de Veículo do Fiat
Palio, o que compromete a confiabilidade e transparência das contas.
7 - Na espécie, resta impossibilitada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque o total dos
valores irregulares utilizados na campanha e que não atenderam as devidas formalidades não são insignificantes, totalizando
52,1% (cinquenta e dois por cento e um décimo) das despesas.
8 - Sentença mantida. Recurso desprovido.
DECISÃO: Votação preliminar (Nulidade da sentença): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação preliminar (Juntada de documentos em fase recursal): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação definitiva (com mérito): ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/04/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 731-37.2016.6.06.0041
ORIGEM: IRAUÇUBA-CE (41ª ZONA ELEITORAL - ITAPAJÉ)
RELATOR(A): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
RECORRENTE(S): IAMARA MIRELLI SILVA VIEIRA
ADVOGADA(S): JÉSSICA AMÉLIA CAVALCANTE COQUEIRO - OAB: 33614/CE
EMENTA: Recurso eleitoral. Eleições 2016. Prestação de Contas. Vereador. Irregularidade. não abertura de conta bancária.
impossibilidade de fiscalização das contas. irregularidade grave. comprometimento da fiscalização e lisura das contas. contas
desaprovadas. sentença mantida.
recurso conhecido e desprovido.
1. Na espécie, recurso eleitoral interposto em face de sentença que desaprovou prestação de contas de campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador no município de Irauçuba, referente ao pleito de 2016.
2. A irregularidade que fundamentou a sentença de desaprovação consistiu na ausência de abertura de conta bancária.
3. A abertura de conta bancária é elemento obrigatório e, consequentemente, a ausência da apresentação dos extratos
bancários afeta a confiabilidade das contas, pois impede a fiscalização da arrecadação e dos gastos de campanha. Inteligência
do art. 48, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
4. Não merece prosperar a tese de defesa de que não houve arrecadação ou gastos financeiros, já que o art. 7º, § 2º da
Resolução TSE nº 23.463/2015 é cristalino ao exigir a abertura de conta bancária ainda que não haja movimentação.
5. Com relação a tese de defesa de que não providenciou a abertura da conta bancária tendo em vista a sua desistência
extraoficial de realizar campanha, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que "ainda que desista
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da candidatura e não realize campanha, o candidato deve demonstrar a abertura de conta bancária específica para
movimentação financeira e seus extratos bancários, a fim de garantir o efetivo controle da Justiça Eleitoral".
6. Por fim, melhor sorte não merece o argumento de que decidiu não abrir conta bancária em razão do indeferimento de seu
pedido de registro de candidatura já que, conforme bem destacado pela Secretaria de Controle Interno deste Regional, ¿o
requisito para a abertura de conta bancária é a concessão do CNPJ, sendo este requerido após a entrega do registro de
candidatura, não estando a sua concessão vinculada ao deferimento do registro¿.
7. Assim, considerando a gravidade da irregularidade detectada nos autos, bem como na impossibilidade de fiscalização e
análise da lisura e confiabilidade das contas, outra medida não resta senão manter a desaprovação da prestação de contas
apresentada.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/04/2018
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 444/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 5458/2018,
RESOLVE designar o servidor ABELARDO MOREIRA FERREIRA, para substituir, em caráter excepcional, POLYANA
D'OLIVEIRA RIBEIRO, na Coordenadoria de Pessoal - COPES, nos dias 19/1, 6 e 7/3, 22 e 23/3/2018, em razão,
respectivamente, de férias, compensação de carga horária e licença para tratamento de saúde.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 6 de abril de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 460/2018
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 5.762/2018,
RESOLVE designar a servidora requisitada ZORA YONARA LIMA, para substituir, em caráter excepcional, RAPHAEL
BEZERRA VIEIRA LIMA, na Chefia do Cartório da 15ª Zona Eleitoral – Icó, no período de 6 a 23.3.2018, em razão de férias do
titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 11 de abril de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 464/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação do Juízo Eleitoral da 105ª Zona, sediada no município de Capistrano, contida no expediente PAD nº 3.7682018,
RESOLVE designar ANTONEIDE SILVEIRA MAGALHÃES, servidora requisitada deste Tribunal, para responder pela chefia do
Cartório Eleitoral da 105ª Zona, no município de Capistrano, no período de 19 a 27.2.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Fortaleza, 11 de abril de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE Nº 463/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação do Juízo Eleitoral da 79ª Zona, sediada no município de Reriutaba, contida no expediente PAD nº 5.683/2018,
RESOLVE designar FRANCISCA TÂNIA MESQUITA, servidora requisitada deste Tribunal, para responder pela chefia do
Cartório Eleitoral da 79ª Zona, no município de Reriutaba, no período de 5 a 9.2.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 11 de abril de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 462/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 4.766/2018,
RESOLVE alterar a Portaria TRE/CE nº 1.140/2014 que designa substitutos eventuais para a chefia do Cartório da 105ª Zona
Eleitoral, sediada em Capistrano, incluindo o servidor JANSER JAMES BEZERRA DE OLIVEIRA.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 11 de abril de 2018.
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 262/2018
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 os arts. 1º e incisos e 5º, §
2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
838/2018/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor HYGO CAVALCANTE DA COSTA titular da Promotoria de Justiça do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tianguá , para funcionar como Promotor Eleitoral da 035ª Zona (Viçosa do
Ceará), no período de 09/04/2018 a 13/04/2018, em face da licença por motivo de doença em pessoa da família da Promotora
LAURA THERESA DOS SANTOS E SOUSA. Fortaleza/CE, 09 de abril de 2018.
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 264/2018
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 os arts. 1º e incisos e 5º, §
2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
839/2018/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor MURIEL VASCONCELOS DAMASCENO, titular da 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Brejo Santo, para funcionar como Promotor Eleitoral da 026ª Zona (Milagres), no período de
11/04/2018 a 30/04/2018, em face das férias do Promotor SAUL CARDOSO ONOFRE DE ALENCAR . Fortaleza/CE, 10 de
abril de 2018.
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 265/2018
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 os arts. 1º e incisos e 5º, §
2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
840/2018/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor IGOR CALDAS BARAÚNA RÊGO, titular da 1ª Promotoria de Justiça da
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Comarca de Acopiara, para funcionar como Promotor Eleitoral da 060ª Zona (Acopiara), no período de 10/04/2018 a
13/04/2018, em face da licença para tratamento de saúde da Promotora RAQUEL BARUA DA CUNHA. Fortaleza/CE, 10 de
abril de 2018.
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 266/2018
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 os arts. 1º e incisos e 5º, §
2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
862/2018/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor CLEYTON BANTIM DA CRUZ, titular da 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Crato, para funcionar como Promotor Eleitoral da 053ª Zona (Nova Olinda), no período de 23/04/2018 a
12/05/2018, em face das férias da Promotora CAMILA DA SILVA VIEIRA NALESSO. Fortaleza/CE, 10 de abril de 2018.
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 267/2018
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 os arts. 1º e incisos e 5º, §
2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
863/2018/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor ARIANO ARLAN NEVES, titular da Promotoria de Justiça da Comarca
de Paraipaba, para funcionar como Promotor Eleitoral da 109ª Zona (Paracuru), no período de 12/04/2018 a 14/04/2018, em
face do afastamento para participar de curso da Promotora ANNA GESTEIRA BAUERLEIN LERCHE VALSANI. Fortaleza/CE,
10 de abril de 2018.
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
PORTARIA 268/2018
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 os arts. 1º e incisos e 5º, §
2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
864/2018/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor ARIANO ARLAN NEVES, titular da Promotoria de Justiça da Comarca
de Paraipaba, para funcionar como Promotor Eleitoral da 109ª Zona (Paracuru), no período de 16/04/2018 a 05/05/2018, em
face das férias da Promotora ANNA GESTEIRA BAUERLEIN LERCHE VALSANI. Fortaleza/CE, 10 de abril de 2018.
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS
003ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - 2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 21-97.2017.6.06.0003 (protocolo TRE/CE n.º 14.921/2017)
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PARTIDO: DIREÇÃO MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE DO PARTIDO VERDE (PV)
ADVOGADA CONSTITUÍDA NOS AUTOS: MARIANA DIAS DA SILVA, OAB/CE n.º 25742 (procuração à fl. 29 dos autos)
Fica INTIMADA A DIREÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA acima relacionada, acerca da Sentença
exarada às fls. 169/170 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo, para caso queira, apresentar recurso no prazo
de 3 (três) dias, contados desta publicação (art. 52, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017):
“ SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2016 da DIREÇÃO MUNICIPAL DE
FORTALEZA/CE DO PARTIDO VERDE (PV), já qualificada nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/1995, na Resolução
TSE n.° 23.464/2015 (quanto ao mérito) e na Resolução TSE n.º 23.546/2017 (quanto às disposições processuais),
protocolizada nesta Justiça Eleitoral em 02/05/2017.
Em obediência aos ditames do art. 31 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico do
TRE/CE o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício da agremiação (fls. 111-112v) e dada ciência ao
Ministério Público Eleitoral (MPE) (fl. 113), não tendo aparecido interessados para examinar nem obter cópias dos autos (fl.
114). Em seguida, publicado o Edital de que trata o § 3º do mesmo art. 31 (fl. 117), não foram apresentadas impugnações às
contas pelo MPE nem por partido político (fl. 118.
Certidão do Cartório Eleitoral à fl. 121 informando não ter havido repasses do Fundo Partidário à aludida agremiação pelo
Diretório Nacional nem pelo Diretório Estadual do partido, e ter sido emitidos dois recibos eleitorais, que foram cancelados.
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Após intimado do Relatório de Exame Preliminar de fls. 126 por meio de publicação no DJE-TRE/CE (fls. 130), o grêmio
partidário trouxe ao feito os documentos de fls. 132-134 e 136-138.
Novamente intimado, desta vez sobre o Relatório de Expedição de Diligências de fls. 139-140 (publicação no DJE – fls. 142143), o partido colacionou aos autos a documentação de fls. 145-160.
Parecer Técnico Conclusivo às fls. 162/163, opinando pela aprovação com ressalvas das contas, tendo em vista que o
partido não se manifestou acerca do não preenchimento dos demonstrativos de fls. 23/24, uma vez que constam no Livro
Razão (fls. 83/84) movimentações não listadas em referidos demonstrativos.
Às fls. 165/166, Parecer do Ministério Público Eleitoral também pela aprovação com ressalva das contas, nos termos do
Parecer Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Passo a decidir.
O caput do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 determina que as contas partidárias de um exercício financeiro devem ser
apresentadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente. Como o dia 30 de abril de 2017 se houve em um
domingo e o dia 1º de maio é feriado nacional, tal prazo se prorrogou até 2 de maio de 2017, o dia útil imediatamente seguinte
à data estipulada como final do prazo. Dessarte, vê-se que as presentes contas foram apresentadas tempestivamente.
Após realizadas as devidas diligências e apresentados pela agremiação partidária a documentação e os esclarecimentos
solicitados, a equipe técnica concluiu ter restado apenas uma inconsistência, qual seja, a não manifestação do partido acerca
do não preenchimento dos demonstrativos de fls. 23 e 24, muito embora constem movimentações no Livro Razão (fls. 83/84)
que deveriam ter sido relacionadas naqueles demonstrativos. No entanto, da aferição de toda a documentação constante dos
autos, verifica-se que tal falha, diante da movimentação financeira e da análise das contas como um todo, é irrelevante, não
comprometendo sua regularidade, tendo sido observadas as demais disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015 no que
respeita à origem, arrecadação e aplicação dos recursos.
Ademais, não foram apresentadas impugnações, e tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público se manifestaram
favoráveis à aprovação com ressalvas das contas sob exame.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016 da DIREÇÃO MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE DO PARTIDO VERDE (PV), nos termos do art. 46, II,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Findo o prazo de 3 (três) dias previsto no § 1º do art. 52 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 sem que tenha havido interposição
de recurso pelas partes interessadas, arquive-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 11 de abril de 2018.
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA FACUNDO
Juíza da 3ª Zona Eleitoral – Fortaleza/CE ”
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - 2016
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 45-28.2017.6.06.0003 (protocolo TRE/CE n.º 27.216/2017)
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PARTIDO: DIREÇÃO MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO (PSDC)
ADVOGADA CONSTITUÍDA NOS AUTOS: ANNA KARINNE NERY VERAS, OAB/CE n.º 10555 (procuração à fl. 11 dos autos)
Fica INTIMADA A DIREÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA acima relacionada, acerca da Sentença
exarada às fls. 79-81 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo, para caso queira, apresentar recurso no prazo
de 3 (três) dias, contados desta publicação (art. 52, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017):
“ SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2016 da DIREÇÃO MUNICIPAL DE
FORTALEZA/CE DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO (PSDC), já qualificada nos autos, com fundamento na Lei
n.° 9.096/1995, na Resolução TSE n.° 23.464/2015 (quanto ao mérito) e na Resolução TSE n.º 23.546/2017 (quanto às
disposições processuais).
Após notificada nos termos do que prevê o art. 30, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, em 21/08/2017 (fl. 8), a agremiação
partidária protocolizou sua prestação de contas nesta Justiça Eleitoral em 25/09/2017 (fls. 10-42).
Em obediência aos ditames do art. 31 da Resolução TSE n.º 23.464/2015, foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico do
TRE/CE o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício da agremiação (fls. 45-46) e dada ciência ao
Ministério Público Eleitoral (MPE) (fl. 47), não tendo aparecido interessados para examinar nem obter cópias dos autos (fl. 48).
Em seguida, publicado o Edital de que trata o § 3º do mesmo art. 31 (fl. 49), não foram apresentadas impugnações às contas
pelo MPE nem por partido político (fl. 50).
Certidão do Cartório Eleitoral à fl. 53 informando não ter havido repasses do Fundo Partidário à aludida agremiação pelo
Diretório Nacional nem pelo Diretório Estadual do partido, e ter sido emitidos dois recibos eleitorais, que foram cancelados.
Após intimado do Relatório de Exame Preliminar de fls. 59/59v por meio de publicação no DJE-TRE/CE (fls. 62/62v), o grêmio
partidário deixou transcorrer o prazo concedido de vinte dias sem nada apresentar (fl. 63).
Novamente intimado, desta vez sobre o Relatório de Expedição de Diligências de fls. 67-68 (publicação no DJE – fls. 70/70v),
o partido mais uma vez não se manifestou.
Parecer Técnico Conclusivo às fls. 72/73, opinando pela aprovação com ressalvas das contas, tendo em vista que o partido
deixou de apresentar os documentos e informações relacionadas em seu item 5 (demonstrativo de doações estimáveis
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recebidas; relação dos agentes responsáveis; reapresentação do Livro Diário com o devido registro em cartório de registro de
documentos; Livro Razão; procuração “ad judicia” do presidente e do tesoureiro da presente agremiação e reapresentação da
relação de contas bancárias abertas contendo todas as contas correntes), mas entendendo por fim que tal falha não
comprometeria a regularidade das contas.
Às fls. 75/76, Parecer do Ministério Público Eleitoral também pela aprovação com ressalva das contas, nos termos do Parecer
Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Passo a decidir.
O caput do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 determina que as contas partidárias de um exercício financeiro devem ser
apresentadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Diante da inércia na apresentação das contas, a agremiação partidária foi notificada, em 21/08/2017 para que apresentasse
suas contas em até 72 (setenta e duas) horas, nos termos do determinado no art. 30, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
tendo apresentado-as somente em 25/09/2017. Dessarte, vê-se que as presentes contas foram apresentadas
intempestivamente. Contudo, como apresentadas antes da adoção das medidas previstas no art. 30, incisos II a IV, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, prossigo com a análise das contas.
Após a verificação das peças apresentadas, a equipe técnica concluiu que o partido deixou de apresentar os documentos e
informações listadas no item do Parecer Técnico, à fl. 72. No entanto, a própria equipe técnica afirma que tal ausência não
compromete a regularidade das contas, sendo irrelevante quando da análise do restante da documentação, tendo sido possível
averiguar a movimentação financeira e observadas as demais disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015 no que respeita
à origem, arrecadação e aplicação dos recursos.
Ademais, não foram apresentadas impugnações, e tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público se manifestaram
favoráveis à aprovação com ressalvas das contas sob exame.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016 da DIREÇÃO MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO
(PSDC), nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Findo o prazo de 3 (três) dias previsto no § 1º do art. 52 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 sem que tenha havido interposição
de recurso pelas partes interessadas, arquive-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 11 de abril de 2018.
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA FACUNDO
Juíza da 3ª Zona Eleitoral – Fortaleza/CE ”

005ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016
Proc. N.º: 466-24.2016.6.06.0077 - Prestação de Contas Eleições – 2016
Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B - PACOTI/CE
Advogado: N/C
“…Diante do exposto, em conformidade ao parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas de campanha do Partido
comunista do brasil – pc do b de Pacoti/CE, das eleições de 2016, conforme art. 68, IV, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Aplico a sanção de perda do direto ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto o citado partido permanecer omisso,
ficando, ainda, obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes desse fundo que lhes forem entregues,
distribuídos ou repassados, conforme art. 73, II da citada resolução.”
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se após trânsito em julgado.
Baturité/CE, 11/04/2018
AGENOR STUDART NETO
Juíza da 5ª Zona Eleitoral
Proc. N.º: 494-89.2016.6.06.0077 - Prestação de Contas Eleições – 2016
Partido: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB - GUARAMIRANGA CE
Advogado: N/C
“...Diante do exposto, em conformidade ao parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas de campanha do PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, das eleições de 2016, no município de Guaramiranga/CE, conforme art.
68, IV, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015. Aplico a sanção de perda do direto ao recebimento da cota do Fundo Partidário,
enquanto o citado partido permanecer omisso, ficando, ainda, obrigado a devolver integralmente todos os recursos
provenientes desse fundo que lhes forem entregues, distribuídos ou repassados, conforme art. 73, II da citada resolução.”
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se após trânsito em julgado.
Baturité/CE, 11/04/2018
AGENOR STUDART NETO
Juíza da 5ª Zona Eleitoral
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Proc. N.º: 492-22.2016.6.06.0077 - Prestação de Contas Eleições – 2016
Partido: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - GUARAMIRANGA CE
Advogado: FRANCISCO MARCÉLIO DE ALMEIDA FARIAS. OAB/CE Nº 6.874
“...Diante do exposto, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais, APROVADA COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO
DE CONTAS do Partido DA REPUBLICA - PR, nas eleições de 2016, no município de Guaramiranga/CE, nos termos do art.
68, II da Resolução TSE n.º 23.463/2015, vez que as falhas apontadas são irrelevantes e não são capazes de ensejar a sua
desaprovação.”
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se após trânsito em julgado.
Baturité/CE, 11/04/2018
AGENOR STUDART NETO
Juíza da 5ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
Proc. N.º: 9-55.2017.6.06.0077 - Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB – GUARAMIRANGA/CE
Advogado: LAYDSON ALVES DE SOUSA – OAB/CE nº 30.401
"...Isto posto, considerando, ainda, a manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral e inexistindo impugnação, APROVO
COM RESSALVAS a prestação de contas anual apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB –
GUARAMIRANGA/CE, referente ao exercício de 2016, conforme art. 45, VIII, a, da Res. 23.464/2015."
Publique-se, registre-se e intime-se. Transitada em julgado, arquive-se.
Baturité/CE, 11/04/2018
AGENOR STUDART NETO
Juiz Eleitoral da 5ª Zona
Proc. N.º: 46-07.2017.6.06.0005 - Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B – BATURITÉ/CE
Advogado: LUIS OSTERNO SOLANO FEITOSA– OAB/CE nº 5.449
"...Isto posto, considerando, que as falhas apontadas são impropriedades de natureza formal que não resultaram dano ao
erário ou na inobservância da Constituição Federal ou infração de normas legais e regulamentares, APROVO COM
RESSALVAS a prestação de contas anual apresentada pelo Partido Comunista do Brasil – PC do B – Baturité – CE, referente
ao exercício de 2016, conforme art. 36, § 2º c.c. art. 46, II, da Res. TSE 23.464/2015.
Baturité/CE, 11/04/2018
AGENOR STUDART NETO
Juiz Eleitoral da 5ª Zona

014ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO SENTENÇA - CONTAS EXERCÍCIO 2016
PROCESSO N.º 27-71.2017.6.06.0014
PROTOCOLO Nº 19089/2017
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 14ª ZONA
REQUERIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
ADVOGADO: BRUNO JONATAS DE ARAÚJO CAMPOS FERREIRA PINTO OAB/CE Nº 35.379
SENTENÇA
Visto em conclusão.
O PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/95, na Resolução do
TSE n.° 23.464/2015 e na Resolução do TSE n.° 23.546/2017, apresentou a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS relativa ao
exercício de 2016.
O edital de que o partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos em 2016, foi publicado no Diário
da Justiça Eletrônico, conforme art. 45, I da Resolução TSE nº 23.546/2017, e não houve impugnação.
À fl. 25 consta parecer técnico conclusivo, com manifestação pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas, pela
intempestividade na apresentação das contas.
O Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas, conforme parecer de fls.28-28v.
É, em suma, o relato. DECIDO.
Efetivamente compulsando os autos, vê-se que a prestação de contas foi apresentada fora do prazo do art. 28, I, da
Resolução TSE n.° 23.546/2017.
O partido acima nominado declarou que não movimentou recursos financeiros no ano de 2016, apresentando, por meio de
Advogado, a "Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos" assinada por seu Presidente e Tesoureiro, atendendo
ao prescrito no art. 28, § 3º, da Res. TSE n.° 23.546/2017.
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Ademais, verificou-se que o partido não emitiu recibos de doação, não recebeu recursos do fundo partidário e que não houve
movimentação financeira na conta do partido.
Ante o exposto, com apoio no parecer técnico e do Ministério Público Eleitoral, JULGO APROVADA COM RESSALVAS A
PRESTAÇÃO DE CONTAS apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, conforme art. 46, II, da Res.
23.546/2017.
Dê-se ciência ao MPE.
P. R. I. C.
Transitada em julgado, proceda-se à imediata inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) e arquive-se.
Lavras da Mangabeira-CE, 11 de abril de 2018.
LARISSA BRAGA COSTA DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral
015ª Zona Eleitoral
Editais
Edital nº 08/2018
DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Ireilton Bezerra Freire, MM. Juiz Eleitoral da 15ª Zona, no uso de
suas atribuições legais,
Em observância ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, torna
público, para conhecimento de todos os delegados de partidos e a quem possa interessar, que foram deferidos e enviados
para processamento no Tribunal Superior Eleitoral, os Requerimentos de Alistamento Eleitoral, revisão, segunda via e
Transferência de domicílio eleitoral, referente a primeira quinzena do mês de fevereiro/2018, requerido(s) pelo(s) eleitor(es)
constante(s) na relação anexa, afixada no átrio deste Cartório Eleitoral, conforme disciplinado no art. 6º do Provimento n.º
2/2011-CRE/CE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o
presente edital fosse publicado no lugar de costume deste Cartório, para os devidos fins, correndo o prazo de dez (10) dias
para interposição de recurso, da data de sua publicação.
Dado e passado no Cartório da 15ª Zona Eleitoral - Icó/CE, aos 12 de abril de 2018. Eu, ______ Raphael Bezerra Vieira Lima,
Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Raphael Bezerra Vieira Lima
Chefe de Cartório - 15ª Zona/CE
Edital nº 09/2018
DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Ireilton Bezerra Freire, MM. Juiz Eleitoral da 15ª Zona, no uso de
suas atribuições legais,
Em observância ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, torna
público, para conhecimento de todos os delegados de partidos e a quem possa interessar, que foram deferidos e enviados
para processamento no Tribunal Superior Eleitoral, os Requerimentos de Alistamento Eleitoral, revisão, segunda via e
Transferência de domicílio eleitoral, referente a segunda quinzena do mês de fevereiro/2018, requerido(s) pelo(s) eleitor(es)
constante(s) na relação anexa, afixada no átrio deste Cartório Eleitoral, conforme disciplinado no art. 6º do Provimento n.º
2/2011-CRE/CE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o
presente edital fosse publicado no lugar de costume deste Cartório, para os devidos fins, correndo o prazo de dez (10) dias
para interposição de recurso, da data de sua publicação.
Dado e passado no Cartório da 15ª Zona Eleitoral - Icó/CE, aos 12 de abril de 2018. Eu, ______ Raphael Bezerra Vieira Lima,
Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, subscrevendo-o ao final.
Raphael Bezerra Vieira Lima
Chefe do Cartório da 15ª Zona/CE
Edital nº 10/2018
DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Ireilton Bezerra Freire, MM. Juiz Eleitoral da 15ª Zona, no uso de
suas atribuições legais,
Em observância ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, torna
público, para conhecimento de todos os delegados de partidos e a quem possa interessar, que foram deferidos e enviados
para processamento no Tribunal Superior Eleitoral, os Requerimentos de Alistamento Eleitoral, revisão, segunda via e
Transferência de domicílio eleitoral, referente a primeira quinzena do mês de março/2018, requerido(s) pelo(s) eleitor(es)
constante(s) na relação anexa, afixada no átrio deste Cartório Eleitoral, conforme disciplinado no art. 6º do Provimento n.º
2/2011-CRE/CE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o
presente edital fosse publicado no lugar de costume deste Cartório, para os devidos fins, correndo o prazo de dez (10) dias
para interposição de recurso, da data de sua publicação.
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Dado e passado no Cartório da 15ª Zona Eleitoral - Icó/CE, aos 12 de abril de 2018. Eu, ______ Raphael Bezerra Vieira Lima,
Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, subscrevendo-o ao final.
Raphael Bezerra Vieira Lima
Chefe de Cartório da 15ª Zona/CE
Edital nº 11/2018
DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Ireilton Bezerra Freire, MM. Juiz Eleitoral da 15ª Zona, no uso de
suas atribuições legais,
Em observância ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, torna
público, para conhecimento de todos os delegados de partidos e a quem possa interessar, que foram deferidos e enviados
para processamento no Tribunal Superior Eleitoral, os Requerimentos de Alistamento Eleitoral, revisão, segunda via e
Transferência de domicílio eleitoral, referente a segunda quinzena do mês de março/2018, requerido(s) pelo(s) eleitor(es)
constante(s) na relação anexa, afixada no átrio deste Cartório Eleitoral, conforme disciplinado no art. 6º do Provimento n.º
2/2011-CRE/CE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o
presente edital fosse publicado no lugar de costume deste Cartório, para os devidos fins, correndo o prazo de dez (10) dias
para interposição de recurso, da data de sua publicação.
Dado e passado no Cartório da 15ª Zona Eleitoral - Icó/CE, aos 12 de abril de 2018. Eu, ______ Raphael Bezerra Vieira Lima,
Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, subscrevendo-o ao final.
Raphael Bezerra Vieira Lima
Chefe do Cartório da 15ª Zona/CE
025ª Zona Eleitoral
Despachos
Intimação
Autos nº: 041-22.2017.6.06.0025; Protocolo Nº 25.411/2017;
Município: Granja/CE
Natureza/Assunto: Prestação de constas anual.
Partido: Partido Social Liberal – PSL
Advogado(s): Ana Beatriz Beltrão Magalhães Lemos, OAB/CE nº 28.285 (fl. 10);
DESPACHO
Vistos etc.
Verifico que a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos juntada à fl. 02 está correta e que, conforme o despacho
inicial (fl. 03), faltava a procuração ad judicia de advogado regularmente habilitado, que foi juntada à fl. 10. Desconsidero a
declaração de ausência de movimentação de recursos juntada à fl. 11, pois está em desconformidade art. 28, § 3º, II, da
Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015 (publicada no Dje de 21.12.2015).
Com as considerações acima, determino o seguimento do trâmite regular do feito.
Granja/CE, 12 de abril de 2018.
Ticiane Silveira Melo
Juíza da 25ª Zona Eleitoral
INTIMAÇÃO
Processo nº: 0438-18.2016.6.06.0025 Protocolo nº: 128.470/2016
Requerente: Ministério Público Federal
Requerido: Nathan Gomes Monte
Advogado: Larissa Lima Linhares (OAB/CE nº ) (fl. 59 e 73 - não há procuração nos autos)
DESPACHO
Trata-se de transação penal homologada.
Acolho o pedido ministerial de fl. 81.
Determino que o Autor do fato comprove, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento da quarta parcela, sob pena da transação
penal ser tida como não cumprida. Bem como, justifique o porquê do pagamento da terceira parcela ter sido efetuada por outra
pessoa. Em razão da proximidade com a quinta e última parcela, o Autor deverá juntar o comprovante do pagamento aos
presentes autos assim que quitá-la.
Determino que o Autor junte aos autos procuração ad juditia, no mesmo prazo acima.
Se não houver regularização do feito, certifique-se nos autos.
Após, com ou sem a manifestação da parte, vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que se manifeste no feito.
Com a manifestação do MPE, tornem os autos conclusos.
Granja/CE, 10 de abril de 2018.
Ticiane Silveira Melo
Juíza Eleitoral da 25ª ZE
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- COMPROVAR QUITAÇÃO
Autos nº: 0072-81.2013.6.06.0025; Protocolo nº 38.862/2013 Município: Granja/CE
Natureza/Assunto: Representação
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Antônio Alves Magalhães.
Advogado(s): Maria do Livramento Alves dos Santos Oliveira, OAB/CE nº 12.087 (fl. 16);
DESPACHO
Vistos etc.
01. Foi certificado que o Sr. Antônio Alves Magalhães não efetuou o pagamento das duas últimas parcelas da multa em que foi
condenado, que eram para ter sido efetuadas em janeiro e fevereiro de 2018. Em razão da ausência de pagamento, INTIMO,
por meio de sua advogada, o Sr. Antônio Alves Magalhães para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove ou efetue o
pagamento das parcelas restantes.
02. Findo o prazo, certifiquem se houve ou não o pagamento e encaminhem os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Granja/CE, 12 de abril de 2018.
Ticiane Silveira Melo
Juíza da 25ª Zona Eleitoral
Sentenças
Autos n 003697.2017.6.06.0025; Protocolo N 17.336/2017
Município: Granja/CE
Natureza/Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Interessado: Partido Socialismo e Liberdade – PSOL
Advogado: Walber Nogueira da Silva, OAB nº 16.561
SENTENÇA Nº 39/2018
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, referente ao exercício de 2016, cuja
apresentação se deu em 17/05/2017, conforme protocolo de fl. 02, portanto, de forma intempestiva, em desacordo com o
disposto no artigo 28, caput, da Res. TSE 23.464/2015.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a prestação de contas à justiça eleitoral
anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I – Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
O partido político apresentou ao Cartório Eleitoral da 25ª Zona Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 03)
relativa à prestação de contas do exercício de 2016, de acordo com o previsto no art. 28, § 3, da Resolução TSE nº
23.464/2015, devidamente publicada no DJE, como se pode constatar na fl. 07, mas não houve impugnação, conforme
certidão de fls. 08.
Após análise da documentação apresentada foi formulado o parecer técnico de fl. 13, conforme determina o art. 35 da Res.
TSE 23.464/2015, opinando pela aprovação com ressalva da presente prestação de contas.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva, conforme parecer
de fls. 15-16.
É o Relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a prestação de contas observou, em parte, as disposições contidas na Lei
9.096/95 e na resolução TSE n 23.464/15, art. 29, estando os documentos exigidos devidamente preenchidos e assinados,
mas foram apresentados de forma intempestiva. Conforme assinalado, verifica-se que o partido apresentou suas contas fora
do prazo estipulado no artigo 28 da Res. TSE 23.464/2015, sem que isso, no entanto, lhe acarrete maiores prejuízos, tratandose, na verdade, de mera irregularidade formal que não impede a análise das suas contas. Ademais, pelo exame da
documentação acostada, não foram encontradas outras irregularidades, tendo sido observadas as disposições da resolução
supracitada, no que tange à origem, arrecadação e aplicação dos recursos, conforme parecer técnico mencionado.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Partido
Socialismo Liberdade – PSOL, relativa ao exercício de 2016, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), da Justiça Eleitoral, conforme
preceitua o art. 9, inciso II, da Resolução TSE 23.384/2012.
Após, arquivem-se os autos.
Granja/CE, 11 de abril de 2018
Ticiane Silveira Melo
Juíza Eleitoral da 25 ZE
Autos nº: 0038-67.2017.6.06.0025; Protocolo Nº 15.435/2017
Município: Martinópole/CE
Natureza/Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
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Interessado: Partido Democrático Trabalhista – PDT
Advogado: Maria do Livramento Alves dos Santos, OAB nº 12.087
SENTENÇA Nº 40/2018
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual Partido Democrático Trabalhista - PDT, referente ao exercício de 2016, cuja
apresentação se deu em 05/05/2017, conforme protocolo de fl. 02, portanto, de forma intempestiva, em desacordo com o
disposto no artigo 28, caput, da Res. TSE 23.464/2015.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a prestação de contas à justiça eleitoral
anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
O partido político apresentou ao Cartório Eleitoral da 25ª Zona as (fl.02-23) à prestação de contas do exercício de 2016, de
acordo com o previsto no art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, devidamente publicada no DJE, como se pode
constatar na fl. 26, mas não houve impugnação, conforme certidão de fls. 27.
Após análise da documentação apresentada foi formulado o parecer técnico de fl. 33, conforme determina o art. 35 da Res.
TSE 23.464/2015, opinando pela aprovação com ressalva da presente prestação de contas.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva, conforme parecer
de fls. 34-35.
É o Relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a prestação de contas observou, em parte, as disposições contidas na Lei
9.096/95 e na resolução TSE n.º 23.464/15, art. 29, estando os documentos exigidos devidamente preenchidos e assinados,
mas foram apresentados de forma intempestiva. Conforme assinalado, verifica-se que o partido apresentou suas contas fora
do prazo estipulado no artigo 28 da Res. TSE 23.464/2015, sem que isso, no entanto, lhe acarrete maiores prejuízos, tratandose, na verdade, de mera irregularidade formal que não impede a análise das suas contas. Ademais, pelo exame da
documentação acostada, não foram encontradas outras irregularidades, tendo sido observadas as disposições da resolução
supracitada, no que tange à origem, arrecadação e aplicação dos recursos, conforme parecer técnico mencionado.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Partido
Democrático Trabalhista – PDT, relativa ao exercício de 2016, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), da Justiça Eleitoral, conforme
preceitua o art. 9, inciso II, da Resolução TSE 23.384/2012.
Após, arquivem-se os autos.
Granja/CE, 11 de abril de 2018.
Ticiane Silveira Melo
Juíza Eleitoral da 25 ZE
Autos n 0037-82.2017.6.06.0025; Protocolo N 15.040/2017
Município: Granja/CE
Natureza/Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Interessado: Partido Progressista – PP
Advogado: Thiago de Oliveira Fontenele, OAB n 25.455/CE
SENTENÇA N 41/2018
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual Partido Progressista – PP, referente ao exercício de 2016, cuja apresentação se deu em
03/05/2017, conforme protocolo de fl. 02, portanto, de forma intempestiva, em desacordo com o disposto no artigo 28, caput,
da Res. TSE 23.464/2015.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a prestação de contas à justiça eleitoral
anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I – Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
O partido político apresentou ao Cartório Eleitoral da 25 Zona Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02)
relativa à prestação de contas do exercício de 2016, de acordo com o previsto no art. 28, § 3, da Resolução TSE n
23.464/2015, devidamente publicada no DJE, como se pode constatar na fl. 06, mas não houve impugnação, conforme
certidão de fls. 07.
Após análise da documentação apresentada foi formulado o parecer técnico de fl. 13, conforme determina o art. 35 da Res.
TSE 23.464/2015, opinando pela aprovação com ressalva da presente prestação de contas.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva, conforme parecer
de fls. 14-15.
É o Relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a prestação de contas observou, em parte, as disposições contidas na Lei
9.096/95 e na resolução TSE n 23.464/15, art. 29, estando os documentos exigidos devidamente preenchidos e assinados,
mas foram apresentados de forma intempestiva. Conforme assinalado, verifica-se que o partido apresentou suas contas fora
do prazo estipulado no artigo 28 da Res. TSE 23.464/2015, sem que isso, no entanto, lhe acarrete maiores prejuízos, tratandose, na verdade, de mera irregularidade formal que não impede a análise das suas contas. Ademais, pelo exame da
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documentação acostada, não foram encontradas outras irregularidades, tendo sido observadas as disposições da resolução
supracitada, no que tange à origem, arrecadação e aplicação dos recursos, conforme parecer técnico mencionado.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, APROVADA COM RESSALVAS a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Partido
Progressista – PP, relativa ao exercício de 2016, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), da Justiça Eleitoral, conforme
preceitua o art. 9, inciso II, da Resolução TSE 23.384/2012.
Após, arquivem-se os autos.
Granja/CE, 11 de abril de 2018.
Ticiane Silveira Melo
Juíza Eleitoral da 25 ZE
INTIMAÇÃO
Processo nº: 0444-25.2016.6.06.0025
Representação: Conduta vedada. Art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997.
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(s): James Martins Pereira Barros
Advogada: Ângelo Manoel Porto Cruz Júnior (OAB/CE nº 26.531 - fl. 47).
SENTENÇA nº 038/2018
Vistos etc.
01. Cuida-se de pedido de Representação eleitoral por prática de conduta vedada ao agente público formulada pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor da James Martins Pereira Barros, relativo ao pleito nas Eleições Municipais de 2016 em
Martinópole/CE, sob a alegação de que, por meio do Decreto Municipal nº 013/2016, datado de 31 de outubro de 2016, o
Representado teria exonerado todos os contratados temporários do Município de Martinópole, com exceção dos professores
com regência em sala de aula. A motivação do ato teria sido a substituição dos temporários ocupantes de cargos efetivos por
servidores concursados, de concurso público já homologado. O MPE aduziu que esta conduta ofendeu o art. 73, V, da Lei nº
9.504/1997, que veda a exoneração de servidor público nos 03 (três) meses que antecedem o pleito até a posse do eleito.
Também aduziu que o Prefeito não poderia usar como motivação a nomeação dos aprovados, pois a homologação do
concurso público ocorrera em 07 de julho de 2016. Fundamentou a Representação na legitimidade passiva do ora
Representado, na ofensa ao art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, na aplicabilidade subsidiária do novo CPC. Requereu tutela de
urgência para "tornar sem efeito" a demissão/exoneração de todos os servidores temporários ocorrida por meio do Dec.
Municipal nº 013/2016, com a consequência imediata da volta dos funcionários, sem necessidade de ato de readmissão (fl. 12),
com imposição de multa em caso de liminar concedida e descumprida; ao final, requereu a procedência do pedido com o
reconhecimento da prática de atos de conduta vedada, com aplicação da sanção prevista no art. 73, § 4º, Lei nº 9.504/1997 e
demais cominações legais. Juntou documentos (fls. 15 a 33).
02. Em Despacho Inicial (fls. 35 a 37), houve o deferimento da tutela de urgência para suspender o ato de exoneração (Decreto
Municipal de Martinópole nº 013/2016), determinar o imediato retorno, a ser cumprida pelo agente no prazo de cinco dias, sob
pena de multa de cinco mil Reais por dia de descumprimento; determinou-se a citação da parte Representada. Intimação da
decisão e citação válida (fls. 38 a 41).
03. Em sua Defesa (fls. 42 a 46), a parte Representada informou o cumprimento da decisão interlocutória e, no mérito, aduziu
que não atentou contra a legislação eleitoral, pois, ao nomear servidores oriundos do concurso municipal homologado, teve a
intenção de adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo ao Erário e ao equilíbrio da disputa eleitoral. Aduziu que o
art. 73, V, da Lei das Eleições, veda a demissão sem justa causa, mas possibilitaria a demissão justificada, tratando-se de ato
de gestão discricionário, para o qual não caberia intromissão ilegítima do Poder Judiciário. Requereu a revogação da liminar e
a improcedência da demanda. Juntou documentos (fls. 47 e 48).
04. Não houve dilação probatória.
05. Vieram-me os autos conclusos.
06. É o relatório. Decido.
07. A presente ação trata-se de Representação eleitoral por prática de conduta vedada ao agente público.
08. Quanto à alegação de que se trataria de uma "demissão justificada" e que seria ato administrativo discricionário da gestão
municipal, é preciso adentrar nos conceitos consagrados pelo Direito Administrativo Pátrio.
09. A exoneração de cargos não efetivos pode ser ato discricionário da Administração Pública Municipal, porém HÁ
RESTRIÇÕES LEGAIS, uma delas é a do art. 73, V, da Lei das Eleições, que limita a movimentação de servidores nos três
meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, se não estiverem entre os casos ressalvados nas alíneas.
10. O Representado alegou que se tratava de demissão COM justa causa (fls. 43), levando em consideração a fundamentação
do Dec. nº 013/2016 para suprir a carência de servidores públi cos concursados. O instituto administrativo da demissão com
justa causa é, para o serviço público, uma modalidade de sanção administrativa e, como tal, trata-se de um ato vinculado, onde
o Administrador não dispõe de discricionariedade ante a apuração e penalidade à infração administrativa. No âmbito da
caracterização da demissão de servidor público como ato vinculado vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ELEMENTO VOLITIVO. CULPA
RECONHECIDA PELA IMPETRANTE. SANÇÃO. DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
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HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do Sr. Ministro de Estado da Justiça, com o fim
de anular Portaria que demitiu a impetrante do cargo de Técnico de Contabilidade do Quadro de Pessoal da Fundação
Nacional do Índio, e, posteriormente, cassou a sua aposentadoria, tendo em vista a prática de ato de improbidade
administrativa causadora de prejuízo ao erário.
2. Na hipótese dos autos, quando da apuração da infração, a Comissão Processante atestou que houve prejuízo para a
administração e dolo na conduta da impetrante, (...)
3. No que diz respeito ao elemento volitivo cumpre registrar que em peça vestibular a impetrante aduz não ter agido com dolo,
e que ocorrera "mero descuido no trato da coisa pública" (fls. 5-6/e-STJ). Assim, conquanto alegue inexistir dolo, confessa a
impetrante ter agido com culpa.
4. O prejuízo ao erário é incontroverso (elemento objetivo), e existe ao menos culpa (elemento subjetivo), visto que confessada
pela própria impetrante.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ 5. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de
Improbidade Administrativa (atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência
do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa. (AgRg no AREsp 666.459/SP, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 30/6/2015). Por via de consequência, in casu, ainda que
se afastasse o dolo na conduta, permaneceria a culpa, estando evidenciada a improbidade administrativa.
GRAVIDADE DA INFRAÇÃO 6. Quanto à gravidade da infração, as condutas reprovadas e os prejuízos causados foram os
seguintes: irregularidades nos processos de concessão de auxílio financeiro ao Índio no valor de R$ 27.000,00; realização de
eventos sem comprovação da utilização do referido auxílio financeiro; apropriação de um aparelho de telefonia móvel IPHONE
46 1608 adquirido pela FUNAI; e recebimento irregular de diárias (fl. 7.822/e-STJ). Logo, não se pode considerar irrisório o
prejuízo causado e nem mesmo leve a gravidade da conduta.
CAPITULAÇÃO LEGAL DA CONDUTA 7. Incursa a impetrante nos preceitos constantes dos artigos 117, IX, XVI, 132, IV, da
Lei 8.112/90, a pena de demissão escapa a qualquer conceito de teor discricionário, revelando estrita observância do princípio
da legalidade, importando na aplicação obrigatória da penalidade de demissão.
8. Ademais, as provas constantes dos autos indicam, e a conclusão da Comissão Processante ratifica (fl. 7822/e-STJ), que a
pena aplicada à impetrante não foi influenciada pelas atitudes e comportamentos de seu marido.
9. Segurança denegada.
(STJ, MS 21.715/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 02/02/2017) (Grifo
acrescentado)
11. Reiterando o posicionamento do STJ, tem-se que a pena de demissão escapa a qualquer conceito de teor discricionário,
revelando estrita observância do princípio da legalidade, importando na aplicação obrigatória da penalidade de demissão.
Logo, a alegação do ora Representado de que não ofendeu o art. 73, V, da Lei das Eleições porque demitiu com justa causa
não pode ser, minimamente, acatada.
12. O Representado também alegou que o Dec. Municipal nº 013/2016 estaria albergado pela ressalva da alínea "c" do inciso
"V" do art. 73, Lei nº 9.504/1997. Em análise a esta alegação, verifico que as Eleições Municipais d o ano de 2016 ocorreram
no dia 02 de outubro de 2016, conforme Resolução TSE nº 23.450/2015, com fulcro no art. 1º, Lei nº 9.504/1997, logo, para ser
abarcado pela exceção da mencionada alínea "c" , o Dec. Municipal nº 013/2016 precisaria ter sido homologado até o dia 02 de
julho de 2016, que configura três meses antes do pleito, data também expressa na Resolução TSE nº 23.450/2015, conforme o
art. 73, V, da Lei das Eleições. O Dec. Municipal nº 06 (fl. 33), que homologou o concurso público da Prefeitura Municipal de
Martinópole em 07 de julho de 2016 ultrapassou o prazo permitido para homologação, de modo que não pode ser enquadrado
na ressalva da alínea "c" do inciso "V" do art. 73, Lei nº 9.504/1997.
13. Assim, conforme a análise dos autos e os precedentes jurisprudenciais, entendo que as alegações e pedidos da presente
ação são procedentes, pois a vedação prevista do art. 73, V, da Lei das Eleições foi descumprida, uma vez que a conduta do
ora Representado não se enquadra nas ressalvas possíveis e nem os ato de desligamento dos servidores temporários
configura demissão por justa causa.
DISPOSITIVO
14. Ante todo o exposto, pela robustez nas provas apresentadas, julgo PROCEDENTE a presente Representação, com fulcro
no art. 73, § 4º, e art. 105, § 2º, ambos da Lei nº 9.504/1997, CONDENO o Representado JAMES MARTINS PEREIRA
BARROS ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil Reais), ante a quantidade de servidores temporários
exonerados pela conduta vedada, mas minorado pelo pronto atendimento à decisão interlocutória (fls. 35 a 37, 39 e 48),
determino a extinção da presente Representação, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC/2015, e o faço
por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
15. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
16. Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Granja/CE, 03 de abril de 2018.
Ticiane Silveira Melo
Juíza da 25ª Zona Eleitoral
029ª Zona Eleitoral
Decisões
INTIMAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
REPRESENTAÇÃO Nº 75-82.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 40.989/2017)
doação de recursos para campanha eleitoral acima do limite legal
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
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ADVOGADO DO REPRESENTADO: JOSÉ PEREIRA DO REGO NETO (OAB-CE 10.199)
EXTRATO DA DECISÃO
"Ante o exposto, declino da competência para o Juízo Eleitoral da 41ª ZE-CE, local do domicílio civil do doador.
Expedientes necessários.
P.R.I.
Limoeiro do Norte/CE, 11 de abril de 2018.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE"

048ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA Nº 35/2018
Protocolo Nº 17.643/2015
Processo Nº 13-53.2015.6.06.0048
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – Ararendá; Luiz Freires Melo (Presidente); Joana Darc
Almeida (Tesoureiro).
Advogado Constituído: Jorge Chaves Fernandes Vieira – OAB/CE n.º 12.424
Vistos etc.
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, do município de
Ararendá, referente ao exercício 2014.
Inicialmente, o Partido da Social Democracia Brasileira – Unidade Eleitoral Ararendá não apresentou a prestação de contas, no
prazo legal, 30.04.2015.
Em seguida, o Cartório Eleitoral, procedeu à notificação do representante da agremiação partidária, para que, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, apresentasse a prestação de contas (doc. fl. 04).
Após a apresentação da prestação de contas, conforme peças constantes em fls. 06-44, a Unidade Técnica da Prestação de
Contas, às fls. 47, manifestou-se pela desaprovação das contas.
Às fls. 48-49, o representante do Ministério Público emitiu parecer pela desaprovação das contas.
Relatados, segue decisão fundamentada.
Cumpre esclarecer, preliminarmente, que, nos termos do art. 65 da mais nova Resolução TSE n. 23.546/2017 (trata das
Finanças e Contabilidade dos Partidos), foram observadas, para análise das irregularidades e impropriedades contidas nas
prestações de contas aqui julgadas, as determinações da Resolução TSE nº 21.841/2004.
Resolução TSE n. 23.546/2017
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios anteriores ao de 2018.
[…]
3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras
vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I - as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Resolução-TSE nº 21.841, de 22 de junho de 2004;
Compulsando os autos, verifica-se que o partido político não abriu conta bancária no exercício de 2014 e que consta
divergência entre o registro de doadores especificados no termo de doação e os relacionados no Demonstrativo de Doações
Recebidas, conforme parecer da unidade técnica constante em fl. 47.
Nos termos da Resolução n. 21.841/2004 do TSE:
Art. 4º O partido político pode receber cotas do Fundo Partidário, doações e contribuições de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas, devendo manter contas bancárias distintas para movimentar os
recursos financeiros do Fundo Partidário e os de outra natureza (Lei nº 9.096/95, art. 39, caput).
[…]
Art. 10. As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção
daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas
em dinheiro, observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.
[…]
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e documentos (Lei
nº 9.096/95, art. 32, § 1º):
II - […]
l) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo endereço, bem como
identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s) destinada(s) à
movimentação dos demais recursos;
Eis o entendimento jurisprudencial acerca da ausência de abertura de conta bancária:
Ac.-TSE, de 6.3.2012, no AgR-REspe nº 2834940: ausência de abertura de conta-corrente e recebimento de recursos sem
identificação do doador são vícios que atingem a transparência e comprometem a fiscalização da regularidade da
prestação de contas.
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Dessa forma, a legislação eleitoral exige a abertura de conta bancária pelo partido político, sendo que sua ausência é causa
para rejeição de contas, pois compromete a confiabilidade e regularidade das contas apresentadas, dificultando o efetivo
controle por parte da Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos.
Outrossim, entendo que a divergência entre os doadores especificados no termo de doação (doc. fls. 24/25) e os relacionados
no Demonstrativo de Doações Recebidas (doc. fl. 35) também compromete a confiabilidade e regularidade das contas
apresentadas, sendo causa para sua rejeição.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PSDB – Ararendá relativas ao exercício financeiro 2014, o que
faço com base nos arts. 24, III, alínea "a" e 27, III todos da Resolução TSE n.º 21.841/2004 e, nos termos do art. 28, IV da
mesma Resolução, determino a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de um ano, a partir da data
de publicação da presente decisão.
Findo o tríduo recursal sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos (art. 77 da Res. TSE nº 23.463/2015).
Registe-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, conforme preceitua a Res. TSE
23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, em 23 de Março de 2018.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
SENTENÇA Nº 34/2018
Protocolo Nº 139.021/2016
Processo Nº 335-39.2016.6.06.0048
Interessados: Edilene Maria de Oliveira Martins – Candidato a Vereador – PMN – Nova Russas
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS: JOSE BONFIM DE ALMEIDA JUNIOR – OAB/CE Nº 15.545; LEONARDO
WANDEMBERG LIMA BATISTA – OAB/CE Nº 20.623; THIAGO SÁ PONTE – OAB/CE Nº 21.950; ANA SOFIA SANTANA
DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 35.885; JEAN VICTOR NUNES SARAIVA – OAB/CE Nº 34.405
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas referentes as Eleições Municipais 2016 apresentada por EDILENE MARIA DE OLIVEIRA
MARTINS, com fundamento na Lei nº 9.504/97 e na Res. TSE nº 23.463/2015, relativa à arrecadação e aplicação de recursos
nas Eleições Municipais.
Parecer técnico preliminar apontou as seguintes inconsistências (doc. fls. 30-32): (a) Recursos próprios aplicados em
campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando indícios de utilização de
recursos de origem não identificada (art. 3, I e art. 14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015); (b) Foram identificadas Omissões
de Receitas e Gastos Eleitorais (art. 60, IV, Resolução TSE nº 23.463/2015); (c) Gastos constantes no extrato bancário
eletrônico, com o fornecedor JOSE PEDROSA JUNIOR, não declarados na Prestação de Contas (d) Saldo de R$ 290,00 nos
extratos bancários apresentados, que abrangem o período de 01/08/2016 a 31/10/2016, revelando indícios de sobras de
campanhas, contrariando o teor do art. 46, § 1º da Resolução 23.463/15.
Intimado a prestar esclarecimentos (doc. fls. 33), o candidato deixou transcorrer o prazo para manifestação sem apresentar
qualquer esclarecimento/justificativa.
À fl. 36 consta informação da unidade técnica, manifestando-se pela desaprovação de contas.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fls. 37-40, opinou pela desaprovação da prestação de contas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Consta no relatório preliminar que o candidato utilizou recursos próprios na campanha (R$ 490,00) que superavam o valor do
patrimônio declarado e, intimado para sanar o vício, o mesmo manteve-se inerte. Sendo que tal situação é considerada
irregularidade apta a desaprovar as contas.
Para utilização de recursos na campanha eleitoral, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.463/2015:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos políticos e candidatos deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - requerimento do registro de candidatura;
[…]
Art. 6º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, financeiros
ou estimáveis em dinheiro, inclusive os recursos próprios e aqueles arrecadados por meio da Internet.
Art.14. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, somente são admitidos quando
provenientes de:
I - recursos próprios dos candidatos; […]
(…)
Art. 19, § 1º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado
que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.
Sobre o tema, importa destacar o entendimento da jurisprudência pátria:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. RECIBO ELEITORAL E TERMO DE DOAÇÃO NÃO
ASSINADOS PELO DOADOR. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
PRÓPRIOS APLICADOS NA CAMPANHA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. A ausência de
assinatura nos recibos eleitorais e nos termos de doação supera a irregularidade formal, tornando-os imprestáveis para 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
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2018, Número 066

Fortaleza, sexta-feira, 13 de abril de 2018

Página 24

aferição da regularidade das doações recebidas. 2. A exigência do documento fiscal não é tão somente atestar como o recurso
foi gasto, mas ampara todo um sistema de rastreamento de valores que circulam durante o período de campanha eleitoral. 3. A
norma eleitoral regente autoriza a Justiça Eleitoral a exigir do candidato a apresentação de documentos aptos a comprovar a
origem dos recursos próprios aplicados na campanha, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.406/2014. 4. Gastos
eleitorais de natureza financeira só poderão ser efetuados por meio de cheque nominal ou transferência bancária, ressalvadas
as despesas de pequeno valor. 5. Considerando a análise conjunta das falhas já especificadas, há que se reconhecer que o
interessado não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de cumprir as diligências apontadas pelo Órgão Técnico deste
Tribunal, subsistindo impropriedades que comprometem a aferição da confiabilidade e da regularidade das contas como um
todo, o que conduz à necessidade de desaprovação. 6. CONTAS DESAPROVADAS
(TRE-PA - PC: 193591 PA, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 135, Data 30/07/2015, Página 4) (TRE-PA - PC: 176352 PA, Relator: RUY
DIAS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2015, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 48,
Data 19/03/2015, Página 3)
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA DE 2012. CARGO: VEREADOR.. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO. ORIGEM DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA. FALHA QUE COMPROMETE A
REGULARIDADE DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Aplicação De Recursos Próprios Na Campanha Eleitoral, No
Valor Total De R$ 203,00, Que Superam No Mesmo Montante O Valor Do Patrimônio Declarado Por Ocasião Do Registro De
Candidatura E Contraria O Art. 43 Da Res. TSE Nº 23.376/12. Origem Dos Recursos Não Comprovada. 2 - Falha Que Impede
A Aferição Da Real Movimentação Econômico/Financeira De Campanha E Compromete A Regularidade Das Contas. 3 Recurso Desprovido.
(TRE-SP – RE: 31168 SP, Relator: CLARISSA CAMPOS BERNARDO, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data de Publicação:
DJESP – Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 20/03/2014)
Dessa forma, a legislação eleitoral exige a comprovação dos recursos próprios aplicados em campanha por ocasião do registro
de candidatura, sob pena de cometer falha que impeça a aferição da real movimentação econômico-financeira de campanha,
comprometendo a regularidade das contas por utilização de recursos de origem não identificada, conforme art. 26 da
Resolução 23.463/2015, in verbis:
Art. 26. O recurso de origem não identificada não pode ser utilizado por partidos políticos e candidatos e deve ser transferidos
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Ressalto que, com fulcro no citado art. 26, o candidato deverá recolher em favor da União o recurso de origem não identificada.
Quanto a omissão relativa às despesas do candidato por meio da nota fiscal nº 837, referente ao produto/serviço fornecido pela
Gráfica e Editora Eleal LTDA-ME, no valor de R$ 200,00; entendo como grave tal inconsistência, sendo motivo suficiente para
desaprovação das contas.
Nesse sentido:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. INCONSISTÊNCIA DE
INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E PRESTADA PELO FISCAL DO TRE. CONFIGURAÇÃO DE
OMISSÃO DE DESPESAS E RECEITAS. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. 1. O fiscal do Tribunal na
fiscalização do evento, jantar, realizado pelo candidato visando auferir receitas, informou despesas e receitas divergentes das
consignadas na prestação de contas do candidato, configurando omissão de despesas e receitas, o que macula as contas de
campanha do candidato, afetando sobremaneira a sua confiabilidade e regularidade, impondo a desaprovação. 2. Contas
desaprovadas.
(TRE-PA - PC: 170464 PA, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 119, Data 08/07/2015, Página 12)"
Por fim, o saldo bancário constante nos extratos apresentados, no montante de R$ 290,00, revela ausência de extratos
bancários em sua forma definitiva, comprometendo a confiabilidade e regularidade das contas apresentadas, dificultando o
efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos de campanha.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA FORA DO PRAZO. SOBRA DE CAMPANHA SEM RECOLHIMENTO AO PARTIDO. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO NA SUA FORMA DEFINITIVA. NÃO PRESTAÇÃO.
1. Abertura de conta bancária após o prazo, falha que não compromete as contas, ensejando ressalva.
2. A falta de comprovação de transferência das sobras de campanha à agremiação partidária vício que impede a
análise das contas, cabendo a desaprovação.
3. A ausência do extrato bancário na sua forma definitiva contemplando todo o período eleitoral impede o controle, a
fiscalização e a análise da movimentação financeira, atraindo a incidência do art. 54, IV, a e c da Resolução TSE nº.
23.406/2014, imputando o julgamento das contas com não prestadas.
4. Contas não prestadas.
(TRE-PA – PC: 154876 PA, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2015, Data de
Publicação: DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 131, Data 24/07/2015, Página 9 e 10)
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de EDILENE MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, candidato ao cargo de
Vereador de Nova Russas, concernentes ao Pleito de 2016, o que faço com fundamento no art. 68, inciso III, da Resolução n.
23.463/15, tendo em vista a anotação de falhas que comprometem a regularidade, a consistência e a confiabilidade da
prestação de contas.
Outrossim, considerando os recursos de origem não identificada, empregados na campanha e descritos às fls. 30, condeno o
candidato ao recolhimento do importe de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), devidamente atualizado da data do
depósito na conta de campanha (art. 26, §2º, resolução 23.463/2015), no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da
presente decisão, sob pena de encaminhamento das informações à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança, ficando
advertido de que o não pagamento poderá sujeitar à inclusão de seu nome, em momento próprio, no Cadastro Informativo dos
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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Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 5º, parágrafo único, I, da Portaria n. 02, de 12 de maio
de 2016, da PGU), nos termos do artigo 26, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.463/15.
Por fim, ante a suposta prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral à época do registro de candidatura, bem como
para atendimento ao disposto no art. 22, § 4º da Lei 9.504/97, determino o encaminhamento de cópia dos presentes autos e de
cópia integral do Processo n. 164-82.2016.6.06.0048 ao Ministério Público Eleitoral.
Sobrevindo o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se os autos, anotando-se no sistema informatizado SICO,
como também, emita-se o ASE 230 motivo-forma 3 no sistema ELO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 23 de Março de 2018.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral

052ª Zona Eleitoral
Sentenças
Contas de Campanha
PROCESSO Nº 373-39.2016.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 135.047/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - REDENÇÃO
Sentença Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas formulada pela Direção Municipal do Partido da Social Democracia Brasileiro de
Redenção, relativas às Eleições municipais de 2016, formulada com fundamento na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Observa-se dos autos que o partido, munido dos documentos que julgava necessários à análise de suas contas, apresentou-os
em 26 de outubro de 2017. Em seguida, ainda em atenção à legislação pertinente, o Cartório Eleitoral analisou a
documentação apresentada pelo interessado e o notificou para se manifestar sobre as irregularidades apontadas em análise
técnica, tendo o notificado, manifestado-se tempestivamente.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, seu nobre representante, em parecer devidamente fundamentado, opinou
pela desaprovação, por entender que existem falhas graves que lhes comprometem a integridade.
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente a matéria, ressalto inicialmente que a Lei nº 9.504/97 previu a necessidade de julgamento, pela Justiça
Eleitoral, das contas referentes aos gastos de campanha dos candidatos e partidos políticos. Regulamentando tal matéria, o
TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplinou os procedimentos a serem adotados em relação às eleições para
cargos eletivos no pleito de 2016.
No caso dos autos, verifico que a análise técnica das contas apresentadas pelo candidato apontou a seguinte irregularidade:
há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 48, II, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Intimado a se manifestar, o prestador alegou que nas contas não informadas não ocorreu a movimentação de recursos
financeiros.
Ocorre que, conforme destacou o Ministério Público Eleitoral, o mero fato de omitir a existência de conta bancária já é motivo
bastante para desaprovar as contas. Como se isso não bastasse, em uma das contas omitidas ocorreram registros de uso de
cheque.
Reputo os vícios existentes de gravidade compatível com a desaprovação das contas, devendo ser imposto o que dispõe do
art. 68 da Resolução TSE n. 23.463/2015:
Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
(...)
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e DESAPROVO A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS do Partido da Social Democracia Brasileira de Redenção, referente ao pleito de
2016, ressaltando, por oportuno, que o partido deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito,
conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97.
Aplico ao órgão diretivo municipal do partido a sanção de perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário pelo
período de 12 (doze) meses, nos termos do art. 68, §§ 3º e 5º, da Res. TSE n.º 23.463/2015.
Atenda-se ao previsto no art. 74 da Res-TSE 23.463/2015, segundo o qual "Desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral
remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral (...)."
Sem custas nem honorários.
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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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 9 de março de 2018.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
Editais
IMPUGNAÇÃO - CONTAS PARTIDÁRIAS
EDITAL Nº 11/2018
Abertura de prazo para impugnação de Contas Partidárias
Prazo: 05 (cinco) dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Juliana Sampaio de Araújo, MM. Juíza Eleitoral, respondendo por esta 52ª Zona Eleitoral com
sede no município de Redenção, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi apresentada neste Cartório Eleitoral da
52a Zona a Prestação de Contas referente ao exercício de 2015 do Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Acarape-CE,
e que as referidas contas encontram-se disponíveis para que, no prazo de cinco dias, a contar da publicação deste Edital, o
Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os
partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 31, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.432/2014.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Redenção, Estado do Ceará, 52ª Zona Eleitoral, em 28 de fevereiro de 2018. Eu, _______,
Levi da Silva Costa, Técnico Judiciário, o digitei, e eu _______, Rafael Prata de Almeida Fernandes, Chefe de Cartório, conferi.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
Atos Diversos
Prestação de Contas
52a Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 373-39.2016.6.06.0052 – Protocolo n. 135.047/2016 –
Prestador(a): Partido da Social Democracia Brasileira. Advogado(a): Dr. Oziel Liberato da Silva, OAB-CE n. 29.893. De
ordem do Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a)
constituído(a) nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte:
"Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e DESAPROVO A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS do Partido da Social Democracia Brasileira de Redenção, referente ao pleito de
2016, ressaltando, por oportuno, que o partido deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito,
conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97."
Redenção-CE, 12 de abril de 2018
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
060ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo Nº 376-67.2016.6.06.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – ELEIÇÕES 2016
Interessado: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE -SD
Município: CATARINA-CE
SENTENÇA
A Comissão Provisória do Partido SOLIDARIEDADE do município de Catarina/CE não prestou contas referente às eleições de
2016, conforme as disposições contidas na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.463/2015.
Foram cumpridos os procedimentos previstos no art. 45, §4º da referida Resolução, mediante notificação do órgão partidário
municipal para que se manifestassem a respeito da omissão da prestação de contas (fl. 17), tendo transcorrido o prazo sem
que nada tenha sido apresentado.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
A prestação de contas tem o objetivo de garantir a observância das normas eleitorais e de conferir transparência e legitimidade
ao processo eleitoral, que é verificada mediante a análise peças obrigatórias consignadas na Resolução TSE nº 23.463/2015,
as quais não puderam ser analisadas em virtude da omissão do partido do dever legal de prestar contas que implica, inclusive,
na proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme estabelece a referida Resolução.
Ante o exposto, com fulcro no inciso IV do artigo 68 da Resolução TSE n° 23.463/2015, JULGO NÃO PRESTADAS as contas
de campanha relativas às Eleições 2016 da COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD de Catarina/CE

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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e, com fulcro no art. 73, II, da Resolução TSE n. 23.463/2015, declaro a perda da cota do Fundo Partidário pelo tempo que
perdurar a inadimplência.
P.R.I. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado, anote-se a decisão no SICO e arquivem-se os autos.
Oficie-se, aos diretórios regional e nacional do referido partido político, para que tomem conhecimento desta decisão,
determinando que não distribuam cotas do Fundo partidário ao órgão partidário municipal enquanto perdurar a inadimplência
Acopiara-CE, 05 de Abril de 2018.
Karla Cristina de Oliveira
Juíza Eleitoral
Processo: 48-06.2017.6.06.0060
Protocolo: 42166/2017
Natureza: Cancelamento de inscrição eleitoral
Interessados: Ricardo Alessandro Russo
Sentença
Vistos, etc.
Trata-se, o presente procedimento administrativo, da verificação de inscrições eleitorais realizadas por eleitores pontando
documentos de identificação supostamente falsos, RICARDO ALESSANDRO RUSSO, inscrição 0730 1351 1309, MARLO
RENATO MONTEIRO, inscrição 0730 1243 1325, ADÃO JOSÉ DA SILVA, inscrição 0730 12461376.
O eleitor RICARDO ALESSANDRO RUSSO, inscrição 0730 1351 1309, pertence a esta ZE/CE 060.
Às fls. 16/18, espelhos de consulta ao Sistema ELO - Cadastro Eleitoral, acerca das inscrições envolvidas.
À fl. 24, expedido edital para ciência dos interessados, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 51/2018, tendo
transcorrido in albis o prazo para impugnação.
É o breve relatório.
Decido.
Nos autos em epígrafe, conforme se constata, presentes nos autos cópia dos espelhos de consulta ao Sistema ELO, os
eleitores do caso em questão se alistaram na mesma Zona Eleitoral e em datas muito próximas (fls.16-18).
Em relação ao eleitor Ricardo Alessandro Russo, inscrição 0730 1351 1309, é verificada a fraude no documento de
identificação, conforme Ofício da Polícia Federal, informação da Receita Federal do Brasil e documentos apresentados (fls. 02
a 08). Há inconsistência quanto a informação sobre o tempo de residência do eleitor no município de Catarina/CE, pois ele
afirmou que morava há quinze anos no município, sendo que ele realizou a operação de alistamento no município de
Benevides-PA, cerca de um ano antes da transferência.
Conforme certidão de fl. 15-v, restou frustrada a tentativa de notificação do eleitor com domicílio nesta 60ª Zona Eleitoral, em
razão da não localização do mesmo, transcorrendo in albis o prazo para manifestação.
Examinando a documentação acostada aos autos, mormente os documentos apresentados, há indícios, inclusive, da
existência de ilícito penal.
Conclui-se, portanto, diante dos indícios de fraude, da impossibilidade de determinar a identidade correta do eleitor, da não
localização do eleitor para manifestação e apresentação de documentos, torna-se necessário o cancelamento da inscrição
eleitoral.
Diante do exposto e da análise dos documentos e informações constantes nos autos, determino o CANCELAMENTO da
inscrição
eleitoral nº 073013511309 (Ricardo Alessandro Russo), com lançamento do ASE 450 –
CANCELAMENTO/SENTENÇA DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA, motivo 4 – OUTROS.
Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Ministério Publico Eleitoral, a fim de manifestar-se sobre a existência de
indícios de ilícito penal, nos termos do art. 48, da Res. TSE nº 21.538/2003.
Ao Cartório Eleitoral, para adequar o banco de dados do Cadastro Eleitoral a esta decisão.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Acopiara/CE, 10 de Abril de 2018.
Karla Cristina de Oliveira
Juiz Eleitoral da 60ª Zona/CE

066ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL Nº 16/2018
“A Excelentíssima Senhora Sandra Oliveira Fernandes, Juíza Eleitoral da 66ª Zona Eleitoral - Aquiraz, Circunscrição Eleitoral
do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontra disponível em Cartório, aos
partidos políticos e eleitores, para consulta, a relação contendo as inscrições e transferências indeferidas dos eleitores desta
66a Zona Eleitoral, relativas ao período de 1o de março de 2018 a 31 de março de 2018, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, §
6º da Resolução nº 21.538/03-TSE. O prazo de impugnação é de cinco dias, respectivamente, a contar da data de afixação
deste edital.
NOME - Elson Antonio Santos
INSCRIÇÃO - 004463022119
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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OPERAÇÃO - transferência
DATA - 19/02/2108
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Doutora Juíza publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume. Aquiraz/CE, aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito. Eu, __________,
Carlos Alberto de Queiros Fraga, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, ___________ Edvaldo dos Santos Cardoso, Chefe de
Cartório, conferi. Sandra Oliveira Fernandes
Juíza Eleitoral da 66ª Zona Eleitoral – respondendo”.

069ª Zona Eleitoral
Sentenças
PC ANUAL 2016
Processo: 14-67.2018.6.06.0069
Protocolo: 3.871/2018
Assunto: Prestação de Contas – exercício financeiro 2016
Interessado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -PMDB
Advogado: SEBASTIÃO RANGEL FILHO , OAB/CE 16261
SENTENÇA
O PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB do Município de Aurora não apresentou sua Prestação
de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2016, até o dia 30 de abril do ano de 2017, na forma do art.28 da
Res.TSE n°23.464/2015.
Notificada para prestar suas contas ou apresentar declaração de ausência de movimentação financeira, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, a agremiação partidária apresentou, às fls.04, declaração de ausência de movimentação financeira.
Em cumprimento ao disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014, o partido constituiu advogado para atuar no processo de
contas, com procuração juntada aos autos.
Recebida a declaração de ausência, foi determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer
interessado oferecer impugnação às contas apresentadas, nos termos do art. 45, I da Resolução TSE nº 23.464/2015,
decorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Às fls.11/12, a secretaria eleitoral juntou extrato bancário sem movimentação financeira, enviado à Justiça Eleitoral pelas
Instituições Financeiras e certificou a ausência de emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário no exercício de 2016, segundo informações retiradas da INTRANET do sítio do TRE/CE.
Com vista ao Ministério Público, este órgão manifestou-se pela NÃO PRESTAÇÃO das contas apresentadas (fls.13/15),
alegando que o partido não apresentou suas contas limitando-se a apresentar Declaração de ausência de movimentação de
recursos.
É, em suma, o relatório. Decido.
Inicialmente, verifica-se o regular trâmite do processo, seguindo as disposições processuais previstas na Resolução
23.546/2017, conforme determina o art.65, §1º e §2º da referida resolução, no que diz respeito ao rito processual.
De acordo com a legislação, os partidos políticos, por seus órgãos nacionais, estaduais, distritais ou municipais devem
apresentar até 30 de abril do ano subsequente sua prestação de contas à Justiça Eleitoral. Tal obrigação subsiste mesmo que
não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o órgão partidário municipal apresentar
sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício perante os Juízos Eleitorais, nos termos do art. 28 da Resolução do
TSE nº 23.464/15.
A prestação de contas fora apresentada após o prazo final, mas tal impropriedade, somente, não é capaz de macular a
presente prestação de contas, haja vista que, compulsando os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades
legais próprias ao caso, não restando, a outro ponto, qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas, nos termos do
art. 45 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
O art.28, §3°, da Res.23.464/2015, resguarda o direito da agremiação partidária de apresentar apenas a declaração de
ausência de movimentação de recursos, quando não tenha movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro no
período sob análise. Portanto, verificando o extrato bancário, juntado às fls.11, e a certidão, de fl.12, não foi constatado registro
de movimentação financeira, pois nenhuma instituição bancária enviou à Justiça Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação
de Contas Anual -SPCA, extratos referentes ao CNPJ cadastrado pelo partido, bem como não consta na Intranet do TRE/CE
informações acerca de doação ou distribuição de recursos do fundo partidário recebidos pelo partido.
Assim, utilizando-se dos meios possíveis para a certificação das informações prestadas pela agremiação partidária, observa-se
que a declaração apresentada retrata a realidade das contas do partido, referentes ao exercício financeiro 2016.
Ante o exposto, com esteio no art. 46, II, da RES TSE 23.464/2015 c/c art. 316 do CPC, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas anuais do PMDB de Aurora referente ao exercício 2016.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos, arquivando estes fólios por fim.
Aurora/CE, 12 de abril de 2018.
JOÃO PIMENTEL BRITO
Juiz da 69ª Zona Eleitoral
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PC ANUAL 2016
Processo: 8-60.2018.6.06.0069
Protocolo:4059/2018
Assunto: Prestação de Contas – exercício financeiro 2016
Interessado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
Advogado: MONOEL GREGÓRIO DO AMARAL NETO, OAB/CE N°34.385
SENTENÇA
O PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL do Município de Aurora não apresentou sua Prestação de Contas Anual referente ao
exercício financeiro de 2016, até o dia 30 de abril do ano de 2017, na forma do art.28 da Res.TSE n°23.464/2015.
Notificada para prestar suas contas ou apresentar declaração de ausência de movimentação financeira, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, a agremiação partidária apresentou, às fls.04, declaração de ausência de movimentação financeira.
Em cumprimento ao disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014, o partido constituiu advogado para atuar no processo de
contas, com procuração juntada aos autos.
Recebida a declaração de ausência, foi determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer
interessado oferecer impugnação às contas apresentadas, nos termos do art. 45, I da Resolução TSE nº 23.464/2015,
decorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Às fls.12/13, a secretaria eleitoral juntou extrato bancário sem movimentação financeira, enviado à Justiça Eleitoral pelas
Instituições Financeiras e certificou a ausência de emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário no exercício de 2016, segundo informações retiradas da INTRANET do sítio do TRE/CE.
Com vista ao Ministério Público, este órgão manifestou-se pela NÃO PRESTAÇÃO das contas apresentadas (fls.13/15),
alegando que o partido não apresentou suas contas limitando-se a apresentar Declaração de ausência de movimentação de
recursos.
É, em suma, o relatório. Decido.
Inicialmente, verifica-se o regular trâmite do processo, seguindo as disposições processuais previstas na Resolução
23.546/2017, conforme determina o art.65, §1º e §2º da referida resolução, no que diz respeito ao rito processual.
De acordo com a legislação, os partidos políticos, por seus órgãos nacionais, estaduais, distritais ou municipais devem
apresentar até 30 de abril do ano subsequente sua prestação de contas à Justiça Eleitoral. Tal obrigação subsiste mesmo que
não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o órgão partidário municipal apresentar
sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício perante os Juízos Eleitorais, nos termos do art. 28 da Resolução do
TSE nº 23.464/15.
A prestação de contas fora apresentada após o prazo final, mas tal impropriedade, somente, não é capaz de macular a
presente prestação de contas, haja vista que, compulsando os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades
legais próprias ao caso, não restando, a outro ponto, qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas, nos termos do
art. 45 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
O art.28, §3°, da Res.23.464/2015, resguarda o direito da agremiação partidária de apresentar apenas a declaração de
ausência de movimentação de recursos, quando não tenha movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro no
período sob análise. Portanto, verificando o extrato bancário enviado à Justiça Eleitoral pela Instituição Financeira, juntado às
fls.12, e a certidão, de fl.13, não foi constatado registro de lançamentos para a conta cadastrada no Sistema de Prestação de
Contas Anual -SPCA, bem como não consta na Intranet do TRE/CE informações acerca de doação ou distribuição de recursos
do fundo partidário recebidos pelo partido.
Assim, utilizando-se dos meios possíveis para a certificação das informações prestadas pela agremiação partidária, observa-se
que a declaração apresentada retrata a realidade das contas do partido, referentes ao exercício financeiro 2016.
Ante o exposto, com esteio no art. 46, II, da RES TSE 23.464/2015 c/c art. 316 do CPC, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas anuais do PSL de Aurora referente ao exercício 2016.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos, arquivando estes fólios por fim.
Aurora/CE, 12 de abril de 2018.
JOÃO PIMENTEL BRITO
Juiz da 69ª Zona Eleitoral

073ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Assunto:
RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Interessado:
GLEDSON COSTA DE MENEZES
Inscrição Eleitoral no: 062251220787
Recebido hoje.
Trata-se de requerimento de restabelecimento dos direitos políticos de GLEDSON COSTA DE MENEZES, inscrição eleitoral nº
062251220787, que se encontra suspensa em razão de sua incorporação ao Exército em 01/06/2006.
Foi juntado pelo requerente, no e-mail encaminhado pela 32ª Zona Eleitoral de Manaus/AM, cópia do seu certificado de
reservista de 2ª categoria, nº 113599, 29ª CM, série C, da 12ª Região Militar, em que se verifica o seu licenciamento da
mencionada organização militar em 31/03/2007.
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Ante o exposto, comprovada a cessação do impedimento, DETERMINO o registro do código ASE 370 motivo/forma 1
(extinção da causa de restrição), no cadastro eleitoral de GLEDSON COSTA DE MENEZES, inscrição nº 062251220787,
inativando tão somente o ASE 043, com a data de ocorrência do seu licenciamento, ou seja, 31/03/2007.
Expedientes necessários.
Após, arquive-se.
Ibiapina – CE, 12 de abril de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA/IBIAPINA

081ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Mandado de Intimação - Proc. nº 9-09.2018.6.06.0081
MANDADO DE INTIMAÇÃO
AUTOS Nº: 9-09.2018.6.06.0081
PROTOCOLO Nº: 7.272/2018
CARTA PRECATÓRIA
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA 65ª ZONA ELEITORAL DO CEARÁ
ORDENADO: AURILENE MOITA AGUIAR
ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO DE SOUZA SILVA – OAB/CE 26319
O Doutor Dênis Karol Martins Santana, MM. Juiz Eleitoral da 81ª Zona, em Tianguá, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais etc.
M A N D A, ao Senhor Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente mandado, proceda a INTIMAÇÃO da Sra.
AURILENE MOITA AGUIAR, brasileira, casada, filha de Jaime Coelho Moita e Tereza Muniz Moita, inscrição eleitoral nº
0221 5817 0701, domiciliada a Rua 12 de agosto, 166, Centro, Tianguá/CE, para comparecer a AUDIÊNCIA DE OITIVA
DA TESTEMUNHA, referente ao Processo nº 70-35.2016.6.06.0065, a ser realizada em data próxima desimpedida, qual
seja, o dia 18 de abril de 2018, às 08 horas, na Sala de Audiências da Secretaria da 2ª Vara da Comarca de Tianguá, no
Fórum local. CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade de Tianguá, Estado do Ceará,
aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2018. Eu, Antonio Carlos Martins Balbino, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei-o e
subscrevi.
ANTONIO CARLOS MARTINS BALBINO
Chefe de Cartório da 81ª Z.E.
093ª Zona Eleitoral
Editais
Lista de Apoiamento para Partido político
Edital n.º 11/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Roberto Ferreira Facundo, Juiz Eleitoral da 93ª Zona de Fortaleza/CE, nos termos do que dispõe
o art. 15 da resolução TSE nº 23.465, de 17 de dezembro de 2015.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido político em formação UNIDADE
POPULAR (UP), apresentou a esta Zona Eleitoral, através de Requerimento, protocolado sob nº 7.381/2018, 15 (quinze) fichas
de assinaturas de apoiamento mínimo de eleitores para a criação da referida agremiação.
Ressalta-se que as supramencionadas fichas encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório
Eleitoral, facultando-se eventual impugnação por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05 (cinco),
contados da publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, mandou o Doutor Juiz publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Fortaleza/CE, aos 12 (doze) dias do mês de abril do
ano de dois mil e dezoito. Eu, Maria Glaudênia Teófilo Rocha, Chefe de Cartório da 93ª Zona Eleitoral, digitei. Eu, Soraia
Bezerra de Freitas Rocha, Analista Judiciária, conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juiz Eleitoral.
Roberto Ferreira Facundo
Juiz Eleitoral da 93ª Zona
104ª Zona Eleitoral
Despachos
Representação. Captação ou gasto ilítico. Eleições 2014. Intimação. Manifestação. Prova documental.
REPRESENTAÇÃO
AUTOS Nº 52-76.2015.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 25.261/2015
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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JUÍZA ELEITORAL: Raquel Otoch Silva
INTERESSADO(S): 104ª ZONA ELEITORAL
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S): ANTONIA ARAUJO BRAGA
ADVOGADO: WALBER NOGUEIRA DA SILVA (OAB/CE 16.561)
FINALIDADE: Fica o advogado acima mencionado, na qualidade de representante judicial da parte representada, intimado do
despacho exarado pelo MM. Juiz Eleitoral à fl. 56 dos autos em epígrafe, cujo interior teor segue abaixo transcrito, para o fim
nele previsto, no prazo de 15 (quinze) dias.
"R. h.
Considerando o teor dos documentos extraídos dos autos de nº 1466-67.2014.6.06.0000, acostados às fls. 55/55v dos
presentes autos, determino ao Cartório Eleitoral proceder à intimação da parte representante, bem como da parte
representada, por intermédio de seu representante judicial, para manifestarem-se sobre seu conteúdo, no prazo de 15
(quinze) dias, conforme o disposto no artigo 436, inciso IV, c/c o artigo 437, § 1º, ambos do Novo Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação das partes, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
Maracanaú, 23 de março de 2018.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral"

111ª Zona Eleitoral
Sentenças
Prestação de Contas - Eleiçõe s2016
Processo n° 254-95.2016.6.06.0111 (Protocolo nº 132.862/2016)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: Valdemir Dias Ferreira
Sem advogado nos autos
Município: Caridade
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito sobre prestação de contas simplificada do(a) candidato(a) a Vereador VALDEMIR DIAS FERREIRA,
durante as Eleições 2016, pelo PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
O referido(a) candidato(a) apresentou a prestação de contas parcial de campanha em 25 de outubro de 2016.
O prazo para entrega da prestação de contas final de campanha expirou em 1º de novembro, sem que o(a) candidato(a) tenha
se manifestado.
Não foi encontrado para fins de notificação pessoal, mas foi notificado por edital publicado em 21 de feveriro de 2018, deixando
transcorrer in albis o prazo para resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar como não prestadas as contas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas dos recursos arrecadados e gastos durante o curso da campanha eleitoral está insculpido no art.
41 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Registre-se que mesmo diante da inércia do(a) candidato(a) seria possível a análise das contas de campanha na hipótese de
existirem elementos mínimos que permitissem a sua análise, o que não ocorreu no presente caso.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 68 da
Resolução TSE nº 23.463/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas do(a) candidato(a) referenciado(a) no cabeçalho,
devendo-se registrar no cadastro do(a) referido(a) candidato(a) o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
dispõe o art. 73, inc. I, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Empós o trânsito em julgado arquive-se com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Caridade, 31 de março de 2018.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral da 111º Zona
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117ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL 16/2018 (LISTA DE APOIAMENTO).
A Excelentíssima Sra. Maria José Bentes Pinto, MMª. Juíza Eleitoral desta 117ª Zona do Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do que dispõe o Artigo 15 da Resolução – TSE N.º 23.465, de 17 de dezembro de 2015,
FAZ SABER, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o PED – Partido da Evolução
Democrática, legenda partidária ainda em formação, apresentou neste Juízo Eleitoral, através do Ofício n.º 23/2018, sob o
Protocolo nº 6722/2018, lista de assinaturas de apoiamento à sua constituição nº CE 01170000014, contendo 01 (um) lote de
69 (sessenta e nove) fichas de apoiamento de eleitores, a qual se encontra disponível para consulta na sede deste Cartório
Eleitoral, situado nesta capital na Rua Almirante Barroso N.º 601, Praia de Iracema, a fim de que qualquer interessado possa,
em petição fundamentada, impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias.
E para que se lhe dê ampla divulgação, conforme determina o Artigo 4º do Provimento 2/2011 da Corregedoria Regional
Eleitoral/CE, determinou que fosse afixado o presente edital no átrio deste Cartório Eleitoral, bem como publicado no Diário de
Justiça Eletrônico, para fins de contagem do prazo para impugnação acima citado.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2018. Eu, Andréa Porto Alves da Silva
Serra – Matrícula 14.200, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza da 117ª Zona/CE.
Maria José Bentes Pinto.
Juíza Eleitoral da 117ª Zona

123ª Zona Eleitoral
Despachos
Protocolo n.º 7659/2018.
Assunto: Comunicação de Filiação/Desfiliação Partidária.
Interessados: Francisco Danilo Bastos Forte e Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.
R.h.
Trata-se de requerimento do senhor Francisco Danilo Bastos Forte, Inscrição Eleitoral n.º 0267.2840.0701, eleitor desta 123ª
Zona de Caucaia/CE, qualificado no presente expediente, na qual comunica a sua filiação ao Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB – e requer a sua desfiliação ao Partido Democratas – DEM.
Compulsando a certidão acostada, emitida pelo ELO v.6, observa-se que o requerente não se encontra filiado a Partido
Político.
Cumpre consignar que o interessado é detentor de cargo eletivo federal –Deputado.
Tendo em vista que o requerente não está filiado a partido político, não há providências a serem adotadas por este Juízo,
razão pela qual determino o arquivamento do presente requerimento.
Ciência a douta representante do Ministério Público desta Zona Eleitoral, com cópias do presente expediente.
Publique-se.
Ultimadas as devidas providências, arquive-se.
Caucaia/CE, 12 de abril de 2018.
Neuter Marques Dantas Neto
Juiz da 123ª Zona Eleitoral de Caucaia/CE

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

