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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA N.º 343/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo ao disposto no Processo Administrativo Digital nº 5.762/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar EVALDO BEZERRA CARNEIRO da Função Comissionada de Assistente I - Nível FC-1 do Cartório da 40ª
Zona Eleitoral – Ipueiras.
Art. 2º Designar EVALDO BEZERRA CARNEIRO, servidor requisitado deste Regional, para exercer a Função Comissionada
de Chefe de Cartório - Nível FC-6 do Cartório da 40ª Zona Eleitoral – Ipueiras.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 4 de abril de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
EXTRATO DE CESSÃO DE USO
CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS
Processo PAD n.º 5.799/2019. Espécie: Contrato de Cessão de Urnas n.º 37/2019. Cedente: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará. Cessionária: ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ÍCARO DE SOUSA MOREIRA. Objeto: Cessão de
4 (quatro) Urnas Eletrônicas e equipamentos técnicos e acessórios necessários à sua utilização, bem como de pessoal
especializado para acompanhar todo o processo de eleição para o cargo de Grêmio Estudantil, a realizar-se no dia 23 de abril
de 2019. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e Resolução do TSE n.º 22.685/08. Data: 10/04/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
EXTRATO DE CESSÃO DE USO
CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS
Processo PAD n.º 5.799/2019. Espécie: Contrato de Cessão de Urnas n.º 37/2019. Cedente: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará. Cessionária: ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ÍCARO DE SOUSA MOREIRA. Objeto: Cessão de
4 (quatro) Urnas Eletrônicas e equipamentos técnicos e acessórios necessários à sua utilização, bem como de pessoal
especializado para acompanhar todo o processo de eleição para o cargo de Grêmio Estudantil, a realizar-se no dia 23 de abril
de 2019. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e Resolução do TSE n.º 22.685/08. Data: 10/04/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
Decisão - Reversão de cota-parte de pensão
PAD n.º 1339/2019
DECISÃO
Evelyne Maria Cirino Bessa solicita que seja revertida em seu favor a cota-parte da pensão vitalícia a que fazia jus sua
genitora, a Sra. Ayla Bessa, falecida em 20 de janeiro do corrente ano.
Instituída a partir de 3 de maio de 1994, data de falecimento do Sr. José Maria Cirino Bessa, a pensão em comento foi rateada
entre a Sra. Ayla Bessa, cônjuge supérstite, e a Sra. Evelyne Maria Cirino Bessa, filha do ex-servidor.
A Seção de Aposentadorias e Pensões (SEAPE – Informação n.º 15/2019 – documento PAD n.º 25.073/2019) e a Seção de
Acompanhamento e Orientação às Gestões Administrativa e de Recursos Humanos (SAGES – Informação n.° 41/2019 –
documento PAD n.° 29.832/2019) manifestaram-se pelo deferimento do pedido, porquanto atendidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
ISSO POSTO, adotando como razão de decidir as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e pela
Secretaria de Controle Interno (SCI), nos termos do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999(1), e com fundamento no artigo 223, I,
da Lei n.° 8.112/1990(2), defiro o pedido e determino a reversão da cota-parte de 50% (cinquenta por cento) da pensão
vitalícia da beneficiária Ayla Bessa para integrar a pensão de Evelyne Maria Cirino Bessa, alterando-se sua respectiva cotaparte para o percentual de 100% (cem por cento) da pensão, com efeitos a partir de 20 de janeiro de 2019.
À Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) para providências.
Publique-se.
Cientifique-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
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(1) Art. 50. (...)
§1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
(2) Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá:
I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver
pensionista remanescente da pensão vitalícia;
II - da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia.
EDITAL DE ABERTURA – 11º CONCURSO DE REMOÇÃO
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no artigo 20 da Resolução TSE n.º 23.563, de 12 de abril de 2018, na Resolução TRE-CE n.º 427, de 14 de
dezembro de 2010, e, ainda, na decisão proferida no Processo Administrativo Digital n.º 17.934/2017 (documento
eletrônico n.º 28.173/2019), convoca a realização de concurso de remoção para preenchimento de vagas na Secretaria
do Tribunal, nas Zonas Eleitorais do Estado, na Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza e nas Diretorias dos
Fóruns Eleitorais de Caucaia, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, nos termos constantes do presente
Edital.
I- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. O concurso de remoção destina-se ao deslocamento de servidores ocupantes de cargo efetivo da Justiça Eleitoral, nas
carreiras de analista judiciário, áreas judiciária e administrativa, e de técnico judiciário, área administrativa.
2. O quantitativo de vagas – às quais se destinam os cargos e as áreas de atividade – e suas localizações na estrutura da
Justiça Eleitoral do Ceará (Secretaria do Tribunal, Zonas Eleitorais, Central de Atendimento de Fortaleza e Diretorias dos
Fóruns) são os constantes dos Anexos I e II, sem prejuízo das que surgirem em decorrência do presente processo de
remoção.
3. Compete à Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP, por meio da Seção de Lotação e Gestão de Desempenho – SEGED, a
realização do concurso de remoção.
II- DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições estarão abertas no período de 6 a 10 de maio de 2019.
2. São condições para participação:
2.1. ser ocupante de um dos cargos referidos no item 1, das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES;
2.2. não ter sido removido por permuta nos últimos dois anos, contados retroativamente da data de publicação deste Edital;
2.3. estar em efetivo exercício no TRE-CE, lotado em Cartório de Zona Eleitoral, Diretoria de Fórum Eleitoral, Central de
Atendimento ao Eleitor ou na Secretaria do Tribunal, na data de publicação deste Edital; admitir-se-á a participação de servidor
cedido a outros órgãos pelo TRE-CE e, nessa hipótese, caso contemplado no certame, findar-se-á, a partir da publicação da
portaria de remoção, a cessão do servidor, que estará obrigado a entrar em exercício na localidade para a qual for removido;
2.4. não estar respondendo a sindicância ou a processo administrativo disciplinar.
3. O servidor que se encontra removido nos termos do artigo 5º, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Resolução TSE n.º 23.563/2018,
e o servidor com exercício provisório, nos termos do artigo 84, § 2º, da Lei n.º 8.112/1990, poderão se inscrever no concurso
de remoção desde que indiquem como opções de escolha:
3.1. as unidades administrativas situadas no município de lotação do cônjuge ou companheiro, no caso dos servidores
removidos ou licenciados para acompanhá-los;
3.2. as unidades ou localidades referidas no parecer da junta médica, quando se tratar de servidor removido por motivo de
saúde.
4. A exigência estabelecida no item 2.3 será comprovada no ato da inscrição, mediante declaração contida no formulário de
que trata o item 5, na qual o servidor cedido também se fará ciente do término da cessão a partir da publicação da portaria de
remoção e da obrigatoriedade do exercício na localidade para a qual for removido; caso a inscrição seja realizada por
procuração ou pessoalmente, na forma prevista no item 6, deverá ser instruída com uma via da respectiva declaração,
devidamente assinada pelo servidor ou pelo procurador constituído.
5. Para se inscrever, o servidor deverá acessar o formulário de inscrição disponível em link da Intranet do Tribunal, indicando
as unidades para nova lotação, por ordem de preferência, até o limite de cinquenta opções, podendo relacionar, inclusive,
aquelas passíveis de dispor de vagas somente no decorrer do processo.
5.1. O preenchimento do formulário de inscrição na Intranet do Tribunal será realizado em ambiente seguro, mediante
utilização de senha pessoal, e o seu envio implicará a aceitação das regras constantes do presente Edital, bem como a
renúncia a qualquer outra modalidade de deslocamento a que o servidor faça jus, salvo se motivada por fato ocorrido
posteriormente à homologação do resultado do certame; a senha é de uso pessoal e intransferível, arcando o servidor com as
consequências advindas da sua indevida utilização por terceiros.
6. Apenas em caráter excepcional, na impossibilidade de envio do formulário de inscrição por meio da Intranet, poderá o
servidor registrá-lo, como documento, na ferramenta Processo Administrativo Digital – PAD, encaminhando-o à Seção de
Lotação e Gestão de Desempenho – SEGED até o horário de término do expediente da Secretaria do Tribunal no dia previsto
para o encerramento das inscrições.
7. Será admitida a realização de inscrição por procurador, mediante a apresentação do competente instrumento particular com
poderes específicos, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhado de cópia legível do documento de
identidade do outorgante e do outorgado, os quais ficarão retidos. Neste caso, o formulário de inscrição e os demais
documentos deverão ser entregues na Seção de Lotação e Gestão de Desempenho até o horário de término do expediente da
Secretaria do Tribunal no dia previsto para o encerramento das inscrições.
8. Somente no curso do prazo de inscrição estabelecido neste Edital o candidato poderá alterar sua inscrição ou dela desistir,
sendo desconsiderados quaisquer pedidos de alteração e/ou desistência formulados após o encerramento das inscrições.
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8.1. Para desistir da inscrição já realizada, o servidor deverá acessar o formulário respectivo, a partir de link disponível na
Intranet do Tribunal; a desistência será realizada em ambiente seguro, mediante utilização de senha pessoal, e o seu envio
implicará a exclusão de todas as unidades indicadas no ato de inscrição; a senha é de uso pessoal e intransferível, arcando o
servidor com as consequências advindas da sua indevida utilização por terceiros.
8.2. Na impossibilidade de envio por meio da Intranet, aplicam-se à desistência as disposições do item 6, mediante a utilização
do formulário constante do Anexo IV.
III- DA CLASSIFICAÇÃO
1. Será desclassificado o candidato que não atender aos requisitos previstos no Capítulo II.
2. O concurso interno de remoção observará a seguinte ordem de prioridade:
a) maior tempo de efetivo exercício, em cargo efetivo da Justiça Eleitoral, no tribunal regional promotor do concurso;
b) maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo da Justiça Eleitoral;
c) maior tempo de efetivo exercício como ocupante de cargo em comissão na Justiça Eleitoral ou como requisitado, com base
na Lei nº 6.999/1982, anterior à ocupação do cargo efetivo na Justiça Eleitoral;
d) maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo do Poder Judiciário da União;
e) maior tempo de efetivo exercício no serviço público federal;
f) maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo do Poder Judiciário Estadual;
g) maior tempo de efetivo exercício no serviço público;
h) maior tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral;
i) maior tempo de exercício na função de jurado;
j) maior idade.
2.1. O tempo de serviço especificado nas alíneas “b” a “g” do caput, relativamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo
do TRE-CE, será apurado em dias corridos e somente será considerado quando averbado neste Tribunal até a data de
publicação deste Edital, não se aceitando nenhuma outra forma de comprovação; como averbado, para fins de classificação e
estabelecimento da ordem de prioridade, considerar-se-á o tempo cadastrado pela Seção competente no módulo
correspondente do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – SGRH até a data de publicação deste Edital.
2.2. O tempo de serviço especificado nas alíneas “b” a “g” do caput, relativamente aos servidores removidos ou requisitados
dos quadros de pessoal de outros tribunais eleitorais, será apurado em dias corridos e somente será considerado quando
certidão expedida pelo respectivo Tribunal for protocolizada no TRE-CE ou registrada como documento na ferramenta
Processo Administrativo Digital – PAD, e encaminhada à Seção de Lotação e Gestão de Desempenho – SEGED até a data de
publicação deste Edital, não se aceitando nenhuma outra forma de comprovação. O servidor que tiver protocolizado a
mencionada certidão para participar do 10º Concurso de Remoção, cujo resultado foi homologado pela Portaria n.º 1.343/2017,
publicada no DJE n.º 221, de 28 de novembro de 2017, ou do certame cujo edital foi publicado no DJE n.º 251, de 17 de
dezembro de 2018, não havendo sido contemplado no certame, fica dispensado, a seu critério, de encaminhar nova certidão
para fins de participação no presente concurso, hipótese em que se presume ratificado o tempo de serviço constante da
certidão originalmente encaminhada.
2.3. O tempo de serviço especificado nas alíneas “h” e “i” do caput somente será considerado quando certidão expedida pelo
órgão competente, atestando, respectivamente, que o servidor efetivamente integrou o Conselho de Sentença ou prestou
serviço à Justiça Eleitoral, for protocolizada no TRE-CE ou registrada como documento na ferramenta Processo Administrativo
Digital – PAD, e encaminhada à Seção de Lotação e Gestão de Desempenho – SEGED até a data de publicação deste Edital,
não se aceitando nenhuma outra forma de comprovação.
2.4. Para o estabelecimento da ordem de prioridade prevista no caput, deverá ser considerada a contagem de tempo de
serviço diferenciada a que se refere o artigo 20-A da Resolução TRE-CE n.º 427, de 14 de dezembro de 2010, com a redação
que lhe foi atribuída pela Resolução TRE-CE n.º 667, de 19 de setembro de 2017, relativamente aos servidores com efetivo
exercício em zonas eleitorais consideradas de difícil provimento, nos termos regulados pela Portaria n.º 1.147/2017, publicada
no DJE n.º 191, de 11 de outubro de 2017, com a redação que lhe foi atribuída pela Portaria n.º 1.197/2017, publicada no DJE
n.º 201, de 26 de outubro de 2017.
2.5. A SGP elaborará e divulgará, no dia 24 de abril de 2019, lista de classificação englobando todos os servidores ocupantes
de cargo efetivo lotado nas zonas eleitorais do Estado, nas diretorias de fóruns eleitorais e nas centrais de atendimento ao
eleitor, de acordo com a ordem de prioridade estabelecida no caput.
2.6.Os servidores ocupantes de cargo efetivo lotado na Secretaria do Tribunal que desejarem integrar a lista de classificação
de que trata o item 2.4 deverão requerer sua inclusão à SEGED, em formulário próprio, até 16 de abril de 2019, observado o
horário de expediente.
3. As vagas oferecidas serão preenchidas pelos candidatos de acordo com a ordem de prioridade prevista no item 2 e com as
opções realizadas.
3.1. Existindo candidato não aproveitado na primeira opção, em virtude de destinação da vaga a candidato melhor classificado,
passará ele a concorrer nas opções seguintes, até que se esgotem as opções realizadas.
3.2. A remoção que for efetivada em uma das opções implicará renúncia às opções não concretizadas.
3.3. A SGP utilizará software que viabilize a destinação de vaga surgida durante o processo de remoção a candidato que
deseje ocupá-la, observados os critérios estabelecidos no item 2 e as opções relacionadas pelo candidato no formulário de
inscrição.
4. O resultado do concurso de remoção será oficializado mediante portaria do Diretor-Geral, com publicação no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-CE – DJE/TRE-CE e disponibilização na Intranet, no prazo de até quinze dias, contados do primeiro
dia útil seguinte ao término das inscrições.
IV- DOS RECURSOS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Divulgada a lista classificatória, os interessados terão o prazo de dois dias para apresentar recurso, dirigido ao Diretor-Geral
do Tribunal, que proferirá a decisão no prazo de quarenta e oito horas, contadas da data do registro do recurso na ferramenta
Processo Administrativo Digital – PAD.
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1.1. Caso haja decisão do Diretor-Geral que modifique a lista classificatória, a SGP terá até o dia 3 de maio de 2019,
observado o horário de expediente, para divulgar nova relação com as modificações ocorridas.
1.2. Os recursos deverão versar, unicamente, sobre eventuais erros e/ou omissões na lista classificatória; não serão aceitos
recursos cujo objeto seja a inclusão, na lista classificatória, de tempo de serviço não averbado dentro do prazo estabelecido
nos itens 2.1 a 2.3 do Capítulo III.
2. Divulgado o resultado do certame, os interessados terão o prazo de três dias para apresentarem pedido de reconsideração,
dirigido ao Diretor-Geral do Tribunal, contados da data do registro do pedido na ferramenta Processo Administrativo Digital –
PAD.
2.1. Da decisão do Diretor-Geral, caberá recurso ao Presidente, no prazo de três dias, a contar da ciência do interessado.
2.2. Interposto o recurso, a SGP publicará edital, no DJE/TRE-CE, para que os interessados, caso queiram, apresentem
alegações no prazo de três dias.
2.3. O recurso deverá ser instruído com a indicação dos itens a serem retificados, justificativa pormenorizada acerca do
fundamento da impugnação e documentação comprobatória de todas as alegações.
2.4. Os recursos serão decididos no prazo de dez dias, contados da data de conclusão ao Presidente.
2.5. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem que sejam apresentados pedidos de reconsideração e/ou recursos, o
resultado final será homologado pelo Presidente, publicado no DJE/TRE-CE e disponibilizado na Intranet.
3. Após a homologação do resultado, os atos de remoção serão expedidos conforme a conveniência administrativa e a
preservação do interesse público o exigirem, sendo publicados no DJE/TRE-CE.
3.1. Para os fins estabelecidos neste item, a Secretaria de Gestão de Pessoas proporá à Presidência cronograma de
publicação dos atos de remoção, a ser oportunamente divulgado, de forma a assegurar a continuidade do serviço público nas
zonas eleitorais e nas demais unidades administrativas cujos servidores forem contemplados no certame.
3.2. Caso a recomposição da força de trabalho na respectiva zona eleitoral ocorra em razão do exercício de servidor
redistribuído para este Tribunal, nos termos da decisão proferida pela Presidência no Processo Administrativo Digital n.º
17.934/2017 (documento eletrônico n.º 28.173/2019), o servidor contemplado na remoção deverá permanecer lotado na
circunscrição da qual se desvinculará, concomitantemente com o servidor recém-redistribuído, por, no mínimo, 10 (dez) dias,
de modo a permitir a transmissão de conhecimento e a continuidade do serviço público, vedados, nesse período, o usufruto de
férias e de compensação de carga horária.
V- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Para fins de classificação no concurso, o tempo de serviço especificado na alínea “a” do item 2 – DA CLASSIFICAÇÃO –
será considerado até a data de publicação deste Edital, não se aceitando nenhuma modificação posterior, ainda que
decorrente de ajuste e/ou qualquer outra regularização do registro de frequência do servidor.
2. A critério do Presidente, ao servidor cuja remoção implique mudança de sede serão concedidos, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias, contados da publicação do ato de remoção, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do
cargo, incluído, nesse prazo, o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede, ressalvados os casos em que o servidor
declinar desse prazo; havendo mudança de sede, o efetivo desempenho das atribuições do cargo na nova unidade de lotação
deverá ocorrer até o último dia útil do período de trânsito concedido.
3. Na hipótese de o servidor se encontrar afastado legalmente, o prazo de que trata o item anterior será contado a partir do
término do afastamento.
4. Nos termos da decisão da Presidência constante do documento eletrônico n.º 28.173/2019, a publicação dos atos de
remoção dos servidores contemplados no certame ficará condicionada à obtenção de lotação originária, na respectiva zona
eleitoral, por, pelo menos, 1 (um) servidor ocupante de cargo efetivo da Justiça Eleitoral; caberá à Secretaria de Gestão de
Pessoas acompanhar o implemento dessa condição, a fim de propor à Presidência a oportuna publicação dos atos de
remoção.
5. A lotação dos servidores removidos para a Secretaria do Tribunal será efetuada pela Presidência, na forma do artigo 23,
inciso XLVIII, do Regimento do Tribunal, tendo por base a necessidade de pessoal das unidades administrativas, a área de
atividade do cargo ocupado, a formação acadêmica e a experiência profissional dos servidores, a classificação no presente
concurso de remoção e os requisitos previstos na Resolução TRE-CE n.º 322, de 6 de junho de 2007.
6. As despesas decorrentes da mudança de sede correrão a expensas do servidor, não sendo devido pela Administração, em
nenhuma hipótese, o pagamento de ajuda de custo, passagens, transporte de bagagens e mobiliário ou quaisquer outros
benefícios e indenizações decorrentes da remoção de que trata este Edital.
7. O não comparecimento do servidor no local para onde foi removido caracterizará falta injustificada, acarretando as
consequências previstas em lei.
8. A remoção não interromperá o interstício do servidor para efeito de promoção ou de progressão funcional.
9. É de inteira responsabilidade do servidor o acompanhamento de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
concurso, sejam eles publicados no Diário da Justiça Eletrônico, divulgados na Intranet ou mediante o envio de e-mail, não
arcando o Tribunal com quaisquer prejuízos decorrentes da não observância dos prazos e procedimentos estabelecidos neste
Edital.
10. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará não se responsabiliza por falha na entrega de mensagens eletrônicas causadas por
endereço eletrônico incorreto ou caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro
problema de ordem técnica, sendo aconselhável ao servidor sempre consultar a página do certame para verificar as
informações pertinentes.
11. Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Fortaleza, 5 de abril de 2019.
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
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ANEXO I
(Página 1)

CARGO

Analista
Judiciário

UNIDADE
Secretaria – Área Judiciária
10ª Zona Eleitoral – Jaguaribe
10ª Zona Eleitoral – Jaguaribe (Posto de Atendimento de Pereiro)
12ª Zona Eleitoral – Senador Pompeu
15ª Zona Eleitoral – Icó
19ª Zona Eleitoral – Tauá
19ª Zona Eleitoral – Tauá (Posto de Atendimento de Parambu)
21ª Zona Eleitoral – Ipu
30ª Zona Eleitoral – Acaraú
38ª Zona Eleitoral – Campos Sales
39ª Zona Eleitoral – Independência
40ª Zona Eleitoral – Ipueiras
43ª Zona Eleitoral – Jucás
43ª Zona Eleitoral – Jucás (Posto de Atendimento de Saboeiro)
44ª Zona Eleitoral – Santana do Acaraú
46ª Zona Eleitoral – Mombaça
47ª Zona Eleitoral – Morada Nova
48ª Zona Eleitoral – Nova Russas
54ª Zona Eleitoral – Santa Quitéria
55ª Zona Eleitoral – Solonópole
59ª Zona Eleitoral – Pedra Branca
60ª Zona Eleitoral – Acopiara
61ª Zona Eleitoral – Tamboril
62ª Zona Eleitoral – Várzea Alegre
63ª Zona Eleitoral – Boa Viagem
64ª Zona Eleitoral – Coreaú
65ª Zona Eleitoral – Cariré
68ª Zona Eleitoral – Araripe
70ª Zona Eleitoral – Brejo Santo
72ª Zona Eleitoral – Jaguaretama
74ª Zona Eleitoral – Guaraciaba do Norte
76ª Zona Eleitoral – Mauriti
79ª Zona Eleitoral – Reriutaba
92ª Zona Eleitoral – Barro

N.º DE VAGAS
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANEXO I
(Página 2)

CARGO
Analista
Judiciário

UNIDADE
99ª Zona Eleitoral – Novo Oriente
101ª Zona Eleitoral – Aiuaba
108ª Zona Eleitoral – Chaval
TOTAL

N.º DE VAGAS
1
1
1
39
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ANEXO II

CARGO

Técnico
Judiciário

UNIDADE
Secretaria
CEATE – Fortaleza
6ª Zona Eleitoral – Quixadá
11ª Zona Eleitoral – Quixeramobim
14ª Zona Eleitoral – Lavras da Mangabeira
18ª Zona Eleitoral – Assaré
21ª Zona Eleitoral – Ipu
25ª Zona Eleitoral – Granja
26ª Zona Eleitoral – Milagres
39ª Zona Eleitoral – Independência
40ª Zona Eleitoral – Ipueiras
46ª Zona Eleitoral – Mombaça
59ª Zona Eleitoral – Pedra Branca
69ª Zona Eleitoral – Aurora
75ª Zona Eleitoral – Jaguaruana
76ª Zona Eleitoral – Mauriti
79ª Zona Eleitoral – Reriutaba
92ª Zona Eleitoral – Barro (Posto de Atendimento de Ipaumirim)
99ª Zona Eleitoral – Novo Oriente
TOTAL

N.º DE VAGAS
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
24

ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
(disponível na página do concurso na Intranet)
IDENTIFICAÇÃO
SERVIDOR(A)
CARGO

ÁREA DE ATIVIDADE

LOTAÇÃO ATUAL

TELEFONE/RAMAL

OPÇÕES
O(A) SERVIDOR(A) ACIMA IDENTIFICADO(A) REQUER SUA INSCRIÇÃO NO 11.º
CONCURSO DE REMOÇÃO A QUE SE REFERE O EDITAL PUBLICADO NO DIÁRIO DA
JUSTIÇA ELETRÔNICO N.º 68, DE 12/4/2019, INDICANDO, POR ORDEM DE PREFERÊNCIA,
AS SEGUINTES UNIDADES PARA NOVA LOTAÇÃO:
1.ª OPÇÃO
2.ª OPÇÃO
3.ª OPÇÃO
4.ª OPÇÃO
5.ª OPÇÃO

6.ª OPÇÃO

7.ª OPÇÃO

8.ª OPÇÃO

9.ª OPÇÃO

10.ª OPÇÃO

11.ª OPÇÃO

12.ª OPÇÃO

13.ª OPÇÃO

14.ª OPÇÃO

15.ª OPÇÃO

16.ª OPÇÃO

17.ª OPÇÃO

18.ª OPÇÃO

19.ª OPÇÃO

20.ª OPÇÃO
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21.ª OPÇÃO

22.ª OPÇÃO

23.ª OPÇÃO

24.ª OPÇÃO

25.ª OPÇÃO

26.ª OPÇÃO

27.ª OPÇÃO

28.ª OPÇÃO

29.ª OPÇÃO

30.ª OPÇÃO

31.ª OPÇÃO

32.ª OPÇÃO

33.ª OPÇÃO

34.ª OPÇÃO

35.ª OPÇÃO

36.ª OPÇÃO

37.ª OPÇÃO

38.ª OPÇÃO

39.ª OPÇÃO

40.ª OPÇÃO

41.ª OPÇÃO

42.ª OPÇÃO

43.ª OPÇÃO

44.ª OPÇÃO

45.ª OPÇÃO

46.ª OPÇÃO

47.ª OPÇÃO

48.ª OPÇÃO

49.ª OPÇÃO

50.ª OPÇÃO

DECLARA O(A) SERVIDOR(A) ESTAR CIENTE DAS REGRAS QUE DISCIPLINAM
O CONCURSO DE REMOÇÃO, PUBLICADAS NO DJE N.º 68, DE 12/4/2019.
DECLARA AINDA, NA HIPÓTESE DE SE ENCONTRAR cedido, ESTAR Ciente do
término da cessão a partir da publicação da portaria de remoção, BEM COMO obrigatoriedade do
exercício na localidade para a qual for removido.
LOCAL E DATA
ASSINATURA

ANEXO IV
(disponível na página do concurso na Intranet)

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA
SERVIDOR(A)
CARGO EFETIVO

ÁREA DE ATIVIDADE

LOTAÇÃO ATUAL

TELEFONE

O(A) SERVIDOR(A) ACIMA IDENTIFICADO(A), REQUER DESISTÊNCIA DE SUA
INSCRIÇÃO NO 11.º CONCURSO DE REMOÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ITEM 8 E
SUBITENS 8.1 E 8.2, CAPÍTULO II, DO EDITAL PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO N.º 68, DE 12/4/2019.

DECLARA O(A) SERVIDOR(A) ESTAR CIENTE DE QUE A PRESENTE
DESISTÊNCIA IMPLICA A EXCLUSÃO DE TODAS AS UNIDADES INDICADAS NO ATO DE
INSCRIÇÃO.
LOCAL E DATA
ASSINATURA
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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 09/2019. Objeto:
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro para cobertura dos bens móveis e imóveis do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE, por um período de 12 (doze) meses, contra incêndio, queda de raio e explosão
de qualquer natureza, inclusive as decorrentes de tumultos, conforme as especificações do edital e seus anexos. Edital
disponível a partir do dia 12/04/2019. entrega das propostas a partir de 12/04/2019. abertura das propostas: 30/04/2019, às
14:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 12/04/2019.
Atos Diversos
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO
3º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 13/2017 celebrado com a empresa CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE
LTDA. Objeto: Reajustar retroativamente a 2 de fevereiro de 2019 o valor do contrato no percentual de 3,89%, correspondente
ao IPCA acumulado de 12 meses para o mês de fevereiro, passando o valor por cm/col para R$ 17,62 (dezessete reais e
sessenta e dois centavos), perfazendo um valor total estimado anual de R$ 15.857,77 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e
sete reais e setenta e sete centavos). Fundamento: art. 65, §8º da Lei n.º 8.666/93, e no processo PAD N.º 4.937/2019. Assina:
pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 10/04/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 2.144/2019. Espécie: Contrato 16/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: é a prestação, pelos Correios, de serviços e venda de
produto, que atendam às necessidades da contratante, mediante adesão ao Anexo do Instrumento Contratual (vales postais
para a eleição suplementar de Cascavel). Fundamento Legal: art. 62, §3°, II, da Lei 8.666/1993. Assina pelo TRE/CE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Eugênia Maria Landim Barbosa e David de Castro Maia Ribeiro.
Data: 08/04/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0603158-13.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603158-13.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: JOSE DE OLIVEIRA LIMA - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato JOSE DE OLIVEIRA LIMA, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico.
Fortaleza, 11 de abril de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III
COPRO - SJU
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Processo 0602560-59.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602560-59.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCO ANTONIO DO CARMO DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: FRANCISCO
ANTONIO DO CARMO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO CE17.600
DECISÃO
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. ATECNIAS. NÃO COMPROMETIMENTO.
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. As atecnias evidenciadas na prestação de contas em análise não detém natureza grave capaz de comprometer a
confiabilidade das contas.
2. Com efeito, não coexiste ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha eleitoral
capaz de macular as contas em exame, sendo impositiva a sua aprovação com ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de FRANCISCO ANTONIO DO CARMO, candidato ao cargo de
Deputado Federal, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n°
23.553/2017.
Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal Eleitoral
responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
Parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, pela aprovação das contas com ressalvas.
Éo relatório. Passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
a regularidade ou a irregularidade das contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em
aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis
de contaminar a campanha eleitoral, o que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante
eleito, notadamente em tempos em que a credibilidade política encontra-se tão em risco no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, restou evidenciada a seguinte
irregularidade:
A Prestação de Contas foi entregue fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e §1º, da Resolução
TSE n.° 23.553/2017;
Nesse quadrante, a irregularidade vertente não possui o condão de macular a lisura e transparência das eleições, visto que,
apesar da entrega da Prestação de Contas ter ocorrido de forma intempestiva, o referido documento foi, ao final, entregue.
In casu, em observância aos vetores da proporcionalidade e razoabilidade, as contas não devem ser desaprovadas, até porque
não há indicativo de má-fé do prestador, bem como tais inconsistências não afetaram a lisura e transparência das contas.
Com efeito, na esteira da compreensão da Secretaria de Controle Interno que opinou pela aprovação com ressalvas, no que foi
secundada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, tais falhas não comprometem a transparência do pleito e a lisura na
arrecadação e financiamento de campanha eleitoral, razão pela qual émedida que impõe a aprovação das contas, com
ressalvas.
[3]
Dispositivo
Nessas condições, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas, com ressalvas,
as contas de campanha de FRANCISCO ANTONIO DO CARMO, referentes às eleições de 2018, nos termos da norma escrita
do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
Expedientes necessários.
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Fortaleza, 9 de abril de 2019.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator.
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Processo 0601577-60.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0601577-60.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
EMBARGANTES: COLIGAÇÃO "TÁ NA HORA DE MUDAR", MAYRA ISABEL
CORREIA PINHEIRO, LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto
EMBARGANTES: GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto, Clara Rachel Feitosa Petrola
EMBARGANTE: WAGNER SOUSA GOMES
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira
EMBARGADA: COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE
ADVOGADO: André Luiz de Souza Costa
Embargos de Declaração. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Omissão. Obscuridade. Inexistência. Impossibilidade
de rediscussão da matéria já decidida. Inteligência do art. 275 do Código Eleitoral. Prequestionamento. Impossibilidade.
Embargos conhecidos e desprovidos.
1. No caso, refuta-se acórdão deste Tribunal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos
pelos ora Embargantes mantendo a sentença do Juízo a quo que os condenou ao pagamento de multa individual, em seu
patamar mínimo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de propaganda eleitoral irregular com efeito visual de
outdoor.
2. Em suma, aduzem os Embargantes que os referidos vícios estariam consubstanciados na suposta ausência, no acórdão, de
manifestação acerca da mudança de entendimento desta Corte no que se refere àdimensão da propaganda apta a gerar o
efeito visual de outdoor, passando-se de 20m2 para 4m2, bem como quanto a estarem as propagandas consideradas
irregulares apostas no interior do Comitê de Campanha, sem visualização para o público externo. Em acréscimo, o àépoca
candidato Wagner Sousa Gomes aduziu a inexistência de manifestação no acórdão acerca do mero uso de sua imagem,
“dissociada de qualquer ‘sinal’ eleitoral ser interpretada como propaganda eleitoral irregular”.
3. No que tange ao vício suscitado pelo candidato Wagner Sousa Gomes, cabe destacar a sua inexistência, tendo em vista que
restou assentado no acórdão questionado que a Resolução TSE nº 23.551/2017 prevê expressamente a aplicação de multa
pela propaganda irregular em outdoor, não só para a coligação, mas também para o candidato, não merecendo prosperar a
tese do ora Embargante de mero apoio político, o que descaracterizaria a propaganda eleitoral de sua pessoa. Em acréscimo,
consta do inteiro teor do voto, inclusive, ter restado comprovado o prévio conhecimento do candidato em razão da localização
do Comitê em área central desta cidade e em avenida de grande circulação de veículos e pessoas em conjunto com o tamanho
do imóvel e estar a propaganda no comitê central da coligação da qual faz parte o Partido a que está vinculado.
4. Por sua vez, no que se refere àalegação de suposto vício no acórdão embargado acerca da mudança de entendimento
desta Corte no que se refere àdimensão da propaganda apta a gerar o efeito visual de outdoor, passando-se de 20m2 para
4m2, cabe salientar que cada pleito éregido por novas resoluções e, inclusive, novos entendimentos, não havendo que se falar
em malferimento àsegurança jurídica em virtude da alteração de entendimento, modificado, inclusive, para se adequar aos
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e em razão de ter sido fixado em premissa equivocada.
5. Por fim, no tocante àsuposta omissão de não ter esta Corte se manifestado acerca do fato de estarem as propagandas
afixadas no interior no Comitê de Campanha sem visualização para o público externo, convém ressaltar que restou assentado
no inteiro teor do acórdão embargado que esta Corte, do cotejo das fotos acostadas àinicial e àquelas juntadas ao auto de
constatação, entendeu que as placas encontradas no interior do Comitê tratavam-se das mesmas placas fotografadas na
fachada do Comitê.
6. Dessa forma, inexistindo vícios graves a serem sanados, mostram-se incabíveis os aclaratórios.
7. Quanto ao prequestionamento suscitado nos aclaratórios, a jurisprudência mais recente do Tribunal Superior Eleitoral
écristalina ao orientar que mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver no julgado algum dos vícios descritos no artigo 275 do Código Eleitoral, o que não éo caso dos autos.
8. Este recurso tem o objetivo de integrar o decisum atacado e, assim, não serve como meio de rediscussão da matéria já
julgada.
9. Embargos conhecidos e desprovidos.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos
embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Fortaleza, 26/03/2019 DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ
NETO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0601577-60.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
EMBARGANTES: COLIGAÇÃO "TÁ NA HORA DE MUDAR", MAYRA ISABEL
CORREIA PINHEIRO, LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto
EMBARGANTES: GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO
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ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto, Clara Rachel Feitosa Petrola
EMBARGANTE: WAGNER SOUSA GOMES
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira
EMBARGADA: COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE
ADVOGADO: André Luiz de Souza Costa
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO “TÁ NA HORA DE MUDAR”, GUILHERME CALS
THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO, MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO,
LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRAO e WAGNER SOUSA GOMES, em face de acórdão deste Regional que, por
unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelos ora Embargantes, mantendo a sentença do Juiz
Auxiliar José Vidal Silva Neto que condenou os Representados, ora Embargantes, ao pagamento de multa individual no valor
mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos art. art. 10, §1º, combinado com o art. 21, caput, §§1º e 2º, ambos da
Resolução TSE nº 23.551/2017
Nos docs. IDs nº 186927 e 187727, aduzem os Embargantes a existência de suposta omissão e obscuridade no referido
acórdão.
Em suma, os referidos vícios estariam consubstanciados na suposta ausência, no acórdão, de manifestação acerca da
mudança de entendimento desta Corte no que se refere àdimensão da propaganda apta a gerar o efeito visual de outdoor,
passando-se de 20m2 para 4m2 , bem como quanto a estarem as propagandas consideradas irregulares apostas no interior do
Comitê de Campanha, sem visualização para o público externo. Em acréscimo, o àépoca candidato Wagner Sousa Gomes
aduziu a inexistência de manifestação no acórdão acerca do mero uso de sua imagem, “dissociada de qualquer ‘sinal’ eleitoral
ser interpretada como propaganda eleitoral irregular”.
Ao final, requerem que sejam os embargos conhecidos e providos para fim de sanar os vícios apontados e, cumulativamente,
para fins de prequestionamento.
No doc. ID nº 1315477, consta certidão de que a Coligação “Por Um Ceará Cada Vez Mais Forte”
(PT/PDT/PP/PTB/PR/PPS/DEM/PRTB/PMN/PMB/PSB/PV/PRP/PATRI/PPL/PCdoB), ora Embargada, apesar de devidamente
intimada, não apresentou contrarrazões aos presentes embargos de declaração.
Éo relatório.
Fortaleza, 26 de março de 2019.
DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0601577-60.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
EMBARGANTES: COLIGAÇÃO "TÁ NA HORA DE MUDAR", MAYRA ISABEL
CORREIA PINHEIRO, LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto
EMBARGANTES: GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto, Clara Rachel Feitosa Petrola
EMBARGANTE: WAGNER SOUSA GOMES
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira
EMBARGADA: COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE
ADVOGADO: André Luiz de Souza Costa
VOTO
Dispõe o art. 275 do Código Eleitoral que são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. Por sua vez, o art. 1.022 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II –suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III –corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I –deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II –incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.
No caso sob exame, a decisão fustigada foi ementada nos seguintes termos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NO COMITÊ
CENTRAL.
1. Responsabilidade do candidato pela propaganda eleitoral irregular quando as circunstâncias demonstram seu prévio
conhecimento. A localização do comitê em área central da cidade e em avenida de grande circulação de veículos e pessoas, o
tamanho do imóvel e, ainda, fato de ter sido afixada no comitê central da coligação da qual faz parte o Partido ao qual está
vinculado émotivo suficiente para aferir a sua ciência da propaganda
2. Previsão expressa de aplicação de multa pela propaganda irregular não só para a coligação, mas também para o candidato.
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3. Nos comitês centrais de campanha éproibida a utilização de outdoor, seus assemelhados ou outros artefatos que gerem
idêntico efeito, caracterizando impacto visual único da propaganda.
4. Irregularidade da propaganda majoritária em que ausente a indicação da Coligação dos Candidatos e o nome da candidata a
Vice-Governadora
5. Recurso conhecido e desprovido.
Não bastasse a ementa acima transcrita, o voto elucida e fundamenta o que os Embargantes pretendem ver integrado, sendo
desnecessário qualquer esclarecimento. Depreende-se, facilmente, do inteiro teor do voto proferido, que esta Corte Regional
analisou todas as provas, de forma criteriosa e pormenorizada, não havendo nenhum vício a ser sanado.
Entendo, pois, que os fundamentos utilizados nos presentes embargos pretendem aclarar o que já está explicitado na decisão.
Os embargantes pretendem nitidamente rediscutir o mérito.
Inicialmente, em relação àsuposta omissão suscitada pelo candidato Wagner Sousa Gomes quando aduziu a inexistência de
manifestação no acórdão acerca do mero uso de sua imagem, “dissociada de qualquer ‘sinal’ eleitoral ser interpretada como
propaganda eleitoral irregular”, na fundamentação do voto questionado, Doc. ID nº 155866, foi explicitada de maneira clara que
“nos documentos juntados aos autos pelo representante e naqueles inseridos no auto de constatação da equipe de fiscalização
há fotos dos candidatos representados nos painéis que foram afixados no comitê central, motivo pelo qual a responsabilidade
deles não pode ser afastada”. Tendo restado, ainda, consignado não merecer prosperar a alegação do ora Embargante de
mero apoio político, o que descaracterizaria a propaganda eleitoral de sua pessoa.
Finalizando a suficiente fundamentação acerca do tema, foi, ainda, registrado no acórdão que "a Resolução TSE nº
23.551/2017 prevê expressamente a aplicação de multa pela propaganda irregular em outdoor, não só para a coligação, mas
também para o candidato. Considero ser circunstância suficiente para comprovar o prévio conhecimento do candidato a
localização em área central desta cidade e em avenida de grande circulação de veículos e pessoas, além do tamanho do
imóvel utilizado como comitê, não bastasse isso, o simples fato de estar no comitê central da coligação da qual faz parte o
Partido ao qual está vinculado, já seria motivo suficiente para aferir a sua ciência da propaganda”.
Por sua vez, no que se refere àalegação de suposto vício no acórdão embargado acerca de ausência de manifestação quanto
àmudança de entendimento desta Corte no que se refere àdimensão da propaganda apta a gerar o efeito visual de outdoor,
passando-se de 20m2 para 4m2, cabe salientar que cada pleito éregido por novas resoluções e, inclusive, novos
entendimentos, não havendo que se falar em malferimento àsegurança jurídica em virtude da alteração de entendimento,
modificada, inclusive, para se adequar aos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
Ésabido que há evolução e mudanças no entendimento ao longo dos anos, ou até mesmo em cada ano de pleito, não
representando essa mutação de pensamento insegurança jurídica, mas sim avanços na consolidação do pensamento jurídico e
homogeneização com a jurisprudência da Corte Superior e demais Regionais.
Entretanto, para sanar quaisquer dúvidas, cabe transcrever no presente momento trecho da decisão liminar exarada nos autos
do Mandado de Segurança n° 0601691-96.2018.6.06.0000, datada de 10 de setembro de 2018, e levada a Plenário em 11 de
outubro de 2018, sob a relatoria do Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, na qual esta Corte, em evolução de
seu entendimento para restar em consonância com a linha seguida pelo Tribunal Superior Eleitoral, alterou suas decisões
acerca do tema no julgamento, vejamos:
De logo, afirmo que para as eleições 2016 foi firmado por esta Corte, antes mesmo de minha assunção na Vice-Presidência
deste Regional, que ocorreu 05 de junho de 2017, que a dimensão a ser utilizada como parâmetro para o efeito outdoor, em se
tratando de propagandas eleitorais, seria de 20m2 (vinte metros quadrados), com fundamento na, também citada pelo
Impetrante, Consulta TSE nº 1.274/2006. Dessa forma, passei a adotar tal entendimento em observância ao princípio da
colegialidade, bem como com o fito de manter a segurança jurídica das decisões deste Regional para o pleito de 2016.
Entretanto, convém destacar que a própria consulta utilizada como fundamento para referido entendimento foi respondida no
sentido de que a caracterização de outdoor resta confirmada pelo tamanho acima de 4m2 (quatro metros quadrados) e não
20m2 (vinte metros quadrados), conforme passou a aplicar equivocadamente este Regional, vejamos:
POSSIBILIDADE. VEICULAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. LEI Nº 11.300/2006. AFIXAÇÃO. PLACA. BENS DE DOMÍNIO
PRIVADO. LIMITAÇÃO. TAMANHO.
A fixação de placas para veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares épermitida, com base no §2º do art. 37 da
Lei nº 9.504/97.
Só não caracteriza outdoor a placa, afixada em propriedade particular, cujo tamanho não exceda a 4m².
Àluz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, éadmissível, em propriedade particular, placa de tamanho igual ou
inferior a 4m².
O tamanho máximo de 4m² para placas atende ao desiderato legal, na medida em que, em função de seu custo mais reduzido,
não patenteia o abuso de poder econômico e o desequilíbrio entre os competidores do jogo eleitoral.
Os abusos serão resolvidos caso a caso, servindo o tamanho de 4m² como parâmetro de aferição.1
Dessa forma, tendo em vista estarmos em curso de novo pleito, eleições 2018, regido por novas resoluções, entendo ser este
o momento oportuno para manifestar o meu posicionamento no sentido de entender como 4m² o parâmetro a ser utilizado para
averiguação do efeito visual de outdoor.
Essa mesma reflexão fez o Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, nos autos do RE nº 466-43.2016.6.06.0006, julgado
na data de 28 de agosto de 2018, vejamos trecho do inteiro teor:
A despeito do entendimento desta Corte, existem julgados do Tribunal Superior Eleitoral, acerca do tema, que destacam a
necessidade de que sejam verificadas as características e/ou impacto visual decorrentes da propaganda para que seja ou não
equiparada a outdoor, em regra, adotando como parâmetro o limite de 4m².
Dessa forma, compreendo não existir vícios a serem sanados acerca do tema.
Por fim, no tocante àsuposta omissão de não ter esta Corte se manifestado acerca do fato de estarem as propagandas
afixadas no interior no Comitê de Campanha sem visualização para o público externo, convém transcrever trecho do inteiro
teor do acórdão embargado em que se constata que esta Corte, do cotejo das fotos acostadas àinicial e àquelas juntadas ao
auto de constatação, entendeu que as placas encontradas no interior do Comitê tratavam-se das mesmas placas fotografadas
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na fachada do Comitê, conforme se verifica no comparativo entre o Doc. ID nº 38986 e a fl. 32 do Doc. ID nº 96257, placa
constante da entrada do Comitê, vejamos:
“Quanto àregularidade dos painéis, conquanto os fiscais desta Justiça Especializada tenham verificado que aqueles apostos
na fachada foram retirados, estes constataram a existência de 2 (duas) placas afixadas na parede interna do comitê, as quais
se assemelhariam às constantes na peça vestibular, e com as dimensões de 8,41 m2 e aproximadamente 13,05 m2. Tais
placas não continham a indicação da Coligação dos Candidatos, mas em uma delas há o nome da candidata a ViceGovernadora, Emília Pessoa. Além disso, a existência dos painéis irregulares, antes da fiscalização realizada pelos fiscais
desta Justiça, foi comprovada pelas fotos que constam nos autos”.
A permissão para a realização de propaganda nos comitês de campanha está prevista no art. 10 da Resolução TSE n.
23.551/2017, in verbis:
Art. 10. Éassegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do
pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela
forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, inciso I).
§1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a
sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em formato que não se assemelhe a outdoor nem gere esse
efeito.
§2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da candidatura deverá observar os limites
previstos no art. 37, §2º, da Lei nº 9.504/1997.
§3º Para efeito do disposto no §1º, o candidato deverá informar ao juiz eleitoral o endereço do seu comitê central de
campanha.
Portanto, cotejando os dispositivos antes transcritos, conclui-se que não era exigível que a propaganda em questão se
limitasse àárea prevista no §2º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, ou seja, 0,5 m2 (meio metro quadrado), pois se tratava de
comitê central (§ 2º do art. 10 da Resolução TSE nº 23.551/2017). Entretanto, apesar de ser possível a propaganda ultrapassar
a área de meio metro quadrado, não poderia esta se assemelhar ou gerar efeito de outdoor, o que de fato ocorreu.
Some-se a isso, que a retirada das placas da fachada não inibe a aplicação da sanção correspondente, nos termos do art. 21
da Resolução n. 23.551/2017.
Destarte, desprovidas, portanto, as razões de respaldo fático-jurídico ante a inexistência dos requisitos legais para a
interposição do recurso ora interposto.
Ressalto, ainda, que, consoante preceito constitucional, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, competindo ao
julgador eleger as razões formadoras do seu convencimento e assim foi feito no voto em questão.
Demais disto, o Juiz ou Tribunal não está obrigado a considerar, na decisão , todos os argumentos invocados pelas partes,
mas tão somente aqueles motivadores de seu convencimento. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. OMISSÃO. JULGADO. SANÇÃO. IRREGULARIDADE. PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. CASSAÇÃO. TEMPO. BLOCO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. OBRIGAÇÃO. MAGISTRADO. MOTIVAÇÃO.
ARGUMENTOS. CONVENCIMENTO. REJEIÇÃO.
1. O comando inserto no inciso I do §2º do art. 45 da Lei 9.096/95 determina a cassação do direito de transmissão no semestre
seguinte quando a infração ocorrer no programa partidário veiculado na modalidade "bloco", não havendo se falar em
proporcionalidade.
2. Embargos que sustentam tese eficazmente repelida pelo acórdão recorrido, a demonstrar o seu propósito de rediscussão da
causa, finalidade a que não se prestam os declaratórios.
3. O magistrado, ao motivar sua decisão, está obrigado a responder tão somente aos argumentos que fundamentaram o seu
convencimento. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.1
Em verdade, os Embargantes manejam os aclaratórios meramente para rediscutir a causa, revolvendo argumentos já expostos
quando do recurso eleitoral e devidamente refutados por esta Corte quando do julgamento da causa. Porém, não se prestam
os embargos declaratórios para este desiderato, sendo sua interposição restrita aos casos de obscuridade, contradição,
omissão ou correção de erro material existente no acórdão.
Em relação ao prequestionamento suscitado nos aclaratórios, a jurisprudência mais recente do Tribunal Superior Eleitoral
écristalina ao orientar que mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver no julgado algum dos vícios descritos no artigo 275 do Código Eleitoral. Vejamos:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Não ha contradição lógica entre as premissas adotadas pelo acórdão embargado –responsabilidade pelos atos abusivos
assentada pelo Tribunal a quo, com base no exame da prova, e limitação da cognição judicial em sede extraordinária - e a
conclusão pelo não conhecimento das teses recursais com base no verbete sumular 24 do TSE.
2. 0 não conhecimento da pretensão recursal e, por conseguinte, de todos os angurrentos correlatos, em face da inviabilidade
de reexame de matéria fático-probatória no recurso especial, não implica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Republica ou
ao art. 11 do Código deProcesso Civil.
3. "Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado
algum dos vícios descritos no artigo 275 do CE" (ED-AgR-REspe 1211-76, rel. Mm. Maria Tereza Assis Moura, E de
26.10.2015), o que não se vislumbra na especie.
Embargos de declaração rejeitados. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.2
Na espécie, a decisão está suficientemente fundamentada, não padecendo dos vícios arguidos pelo Embargante.
Dispositivo
ISSO POSTO, VOTO pelo conhecimento e não provimento dos presentes embargos de declaração.
Fortaleza, 26 de março de 2019.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
Relator
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1 TSE - Embargos de Declaração em Representação nº 110994, Acórdão de 19/06/2012, Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY
ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 158, Data 17/08/2012, Página 148/149.
2 TSE - Ação Cautelar nº 060017254, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 19/12/2018, Página 87/88.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0601577-60.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
EMBARGANTES: COLIGAÇÃO "TÁ NA HORA DE MUDAR", MAYRA ISABEL
CORREIA PINHEIRO, LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto
EMBARGANTES: GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO
ADVOGADOS: Francisco Maia Pinto Filho, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto, Clara Rachel Feitosa Petrola
EMBARGANTE: WAGNER SOUSA GOMES
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira
EMBARGADA: COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE
ADVOGADO: André Luiz de Souza Costa
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Composição: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA, JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA, JUÍZA KAMILE
MOREIRA CASTRO, JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA E JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTA: LÍVIA MARIA DE SOUSA
SESSÃO DE 26.03.2019.
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 46/2019 Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na Sessão de
Julgamento do dia 22/4/2019, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo
na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
PETIÇÃO Nº 0600064-23.2019.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: ESIO FEITOSA LIMA
ADVOGADOS: Thiago Araújo Montezuma - CE23667, Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento – CE28278
REQUERIDO: PARTIDO PÁTRIA LIVRE - CEARÁ
ASSUNTO: Petição – Filiação/Desfiliação Partidária
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ZONAS ELEITORAIS
004ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo nº: 477-78.2016.6.06.0004 - Protocolo nº: 102.622/2016
Natureza: Ação Penal
Denunciado: Maria Alana Lima da Silva
Advogados: Vitor Sousa Bizerril OAB/CE 28.026
Carlos Alberto de Castro Filho OAB/CE28.238
Marcela Cristine Albuquerque de Macêdo OAB/CE 33.953
Gabriel Arruda Araújo OAB/CE 31.326
Yury Gagary Araújo Mesquita OAB/CE 34.982
André Garcia Xerez Silva OAB/CE 25.545
Denunciado: Jardel Bezerra Cordeiro
Advogados: Thiago Barreto Portela OAB/CE 28.236
Carlos Alberto de Castro Filho OAB/CE 28.238
Marcela Cristiane Albuquerque de Macêdo 33.953
Gabriel Arruda Araújo OAB/CE 31.326
Yury Gagary Araújo Mesquita OAB/CE 34.982
Denunciado: Martos Teógenes Silva de Araújo
Advogado: Demerson da Silva Barboza OAB/CE 21.028
Denunciado: Maria Terezinha de Sousa Coelho
Advogado: Ricardo Monteiro Cavalcanti - OAB/CE 25.576
Recebido hoje.
Perpassando os autos, verifico a manifestação da defesa da acusada Maria Alana Lima da Silva antes do órgão ministerial, a
ausência de intimação de Jardel Bezerra Cordeiro, para fins de alegações finais, bem como a intimação para alegações finais
do acusado Martos Teógenes Silva de Araújo antes do Ministério Público.
Assim, a fim de garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, renove-se a INTIMAÇÃO de MARIA
ALANA LIMA DA SILVA, JARDEL BEZERRA CORDEIRO e MARTOS TEÓGENES SILVA DE ARAÚJO, para, querendo,
apresentarem, alegações finais, no prazo legal de cinco dias.
Maranguape, 08 de abril de 2019.
Marília Lima Leitão Fontoura
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo Administrativo - CMR - Mesários Faltosos
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 69-82.2019.6.06.0004 - PROTOCOLO: 6.479/2019
INTERESSADO(A): MARIA JULIANA SOUSA DA SILVA
Nº DE ORDEM: 008/2019
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário(a) aos trabalhos eleitorais no pleito geral
de 2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, em que registra que o(a) mesário(a) referido não compareceu aos trabalhos
eleitorais no dia 07.10.2018.
Cópia do Espelho do Eleitor às fls. 03/04.
Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o(a) mesário(a) justificou-se dizendo
que compareceu ao trabalho, mas não assinou a ata. Para comprovar, apresentou o documento de fls. 08/10, dentro do prazo
legal.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo arquivamento dos autos, face à não
comprovação de ausência ao trabalho eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência do mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 06 de novembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 07 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao juízo eleitoral.
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Da análise da “Consulta Eleitor” (fl. 03/04), verifico que o mesário deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais nas Eleições
Gerais de 2018, embora tenha comparecido para o exercício do voto, tendo em vista que não há anotação de ausência às
urnas.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado(a) (fl. 06), o(a) mesário(a) faltoso(a) compareceu em juízo tempestivamente, apresentando sua
justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais, informando que na realidade trabalhou regularmente, porém esqueceu de
assinar a ata (fls. 07/10). Para tal, apresentou declarações fornecidas pelo cartório na ocasião da eleição, atestando seu
comparecimento.
O Ministério Público, em seu parecer, opina pelo arquivamento dos autos, face não cuidar-se de caso de mesário faltoso.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o ARQUIVAMENTO dos autos por não
ter sido configurada a ausência de trabalho eleitoral do(a) mesário(a) em apreço, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maranguape, 11 de abril de 2019.
Marília Lima Leitão Fontoura
Juíza Eleitoral da 4ª Zona
Processo Administrativo - CMR - Mesários Faltosos
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 75-89.2019.6.06.0004 - PROTOCOLO: 6.472/2019
INTERESSADO(A): MARIA REJANE SOUSA DA SILVA
Nº DE ORDEM: 009/2019
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário(a) aos trabalhos eleitorais no pleito geral
de 2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, em que registra que o(a) mesário(a) referido não compareceu aos trabalhos
eleitorais no dia 07.10.2018.
Cópia do Espelho do Eleitor às fl. 03.
Regularmente citado(a) para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o(a) mesário(a) justificou-se
dizendo que compareceu ao trabalho, mas não assinou a ata. Para comprovar, apresentou os documentos de fls. 08/10, dentro
do prazo legal.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pelo arquivamento dos autos, face à não
comprovação de ausência ao trabalho eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência do mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 06 de novembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 07 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao juízo eleitoral.
Da análise da “Consulta Eleitor” (fl. 03), verifico que o mesário deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais nas Eleições
Gerais de 2018, embora tenha comparecido para o exercício do voto, tendo em vista que não há anotação de ausência às
urnas.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado(a) (fl. 05), o(a) mesário(a) faltoso(a) compareceu em juízo tempestivamente, apresentando sua
justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais, informando que na realidade trabalhou regularmente, porém esqueceu de
assinar a ata (fls. 06/07). Para tal, apresentou declaração fornecida pelo cartório na ocasião da eleição, atestando seu
comparecimento.
O Ministério Público, em seu parecer, opina pelo arquivamento dos autos, face não cuidar-se de caso de mesário faltoso.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o ARQUIVAMENTO dos autos por não
ter sido configurada a ausência de trabalho eleitoral do(a) mesário(a) em apreço, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maranguape, 11 de abril de 2019.
Marília Lima Leitão Fontoura
Juíza Eleitoral da 4ª Zona
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006ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 26/2019
EDITAL REFERENTE AO CRONOGRAMA DE PROCESSAMENTO DE RELAÇÃO DE FILIADOS DO PRIMEIRO SEMESTRE
DE 2019.
DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor Dr. Adriano Ribeiro Furtado Barbosa, MM. Juiz Eleitoral desta 6ª Zona, Quixadá – CE,
no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, do cronograma de processamento de relação de
filiados do primeiro semestre de 2019, nos termos estabelecidos no Provimento CGE nº 04/2019. Nos termos da legislação
vigente, ordenou o MM. Juiz que se publicasse o presente Edital no DJE – TRE/CE.
Cumpra-se, na forma da Lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 6ª Zona, Quixadá/CE, aos 11 (onze) dias do mês de abril
do ano de 2019. Eu, Celina Gurgel Rodrigues, Chefe de Cartório, Matrícula TRE/CE 83.581, o digitei e o subscrevi.
CELINA GURGEL RODRIGUES
Chefe de Cartório - 6ª ZE
PROCEDIMENTO
Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via
Internet.
Identificação das duplicidades de filiação.
Divulgação das duplicidades de filiação.
Publicação, na internet, das relações oficiais de filiados.
Início da contagem do prazo para resposta nos processos de duplicidade de filiação.
Geração das notificações para partidos e filiados envolvidos em duplicidade.
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
Data limite para decisão das situações sub judice.
Data limite para registro das decisões no sistema.

PERÍODO
12 de abril
13 a 16 de abril
22 de abril

13 de maio
23 de maio
03 de junho

Atos Diversos
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE - Manifestação em 3 dias
PROCESSO Nº: 719-31.2016.6.06.0006
PROTOCOLO Nº 127.501/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : FRANCISCO GLEICIANO LEITAO DA SILVA - 40000 - VEREADOR - QUIXADÁ
ADVOGADO: NILO LOPES DA COSTA NETO OAB/CE: 32.818
CNPJ
: 25.936.524/0001-10
Nº CONTROLE: 400001315270CE0463049
DATA ENTREGA: 07/02/2019 às 14:31:46
DATA GERAÇÃO: 11/04/2019 às 07:40:06
PARTIDO POLÍTICO: PSB
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE – Manifestação em 3 dias
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, após verificação prévia da prestação de contas apresentada, fica Vossa Senhoria
NOTIFICADO(A)/INTIMADO(A) para adotar as providências, conforme parecer técnico para diligência, abaixo, no prazo de 3
(três) dias, após a publicação desta por meio do DJE, sob pena de preclusão, nos termos do art. 59 c/c art. 84 da Res. TSE nº
23.463/2015:
Manifestar-se sobre as inconsistências apontadas no Relatório Técnico Prévio para cumprimento de diligências.
Quixadá/CE, 11 de janeiro de 2019.
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe do Cartório Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral
PARECER TÉCNICO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. Referido relatório é baseado nos dados
identificados pelo sistema SPCEWeb.
Após análise inicial, constatou-se:
1.OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha exigem que a
doação deva constituir produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, seja decorrente de prestação direta
dos serviços e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
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DATA

CPF

DOADOR

03/09/2016

057.373.843-22

03/09/2016

982.714.403-06

FRANCISCO
ANDERSON
PINHEIRO DE FREITAS
NILO LOPES DA COSTA
NETO

NATUREZA DO RECURSO
ESTIMAVEL DOADO
Cessão ou locação de
veículos
Serviços próprios prestados
por terceiros
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VALOR (R$)
800,00
500,00

Apresentar o CRLV referente ao automóvel cedido a fim de comprovar a propriedade do veículo, bem como os respectivos
Termo de Cessão e recibo eleitoral. Foi detectada a ausência do Termo de doação e recibo eleitoral referentes aos serviços
prestados pelo advogado, uma vez que tal contratação foi registrada na prestação de contas como estimável.
Diante do exposto, manifesto-me pela intimação do prestador de contas para manifestação, em até 3 (três) dias, sobre as
inconsistências identificadas, nos termos do art. 59, §3, Resolução TSE nº 23.463/2015, sob pena de preclusão. Em caso de
retificadora, observar o disposto no art. 65 da citada resolução.
Quixadá/CE, 11 de abril de 2019.
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe de Cartório – 6ªZE
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE - Manifestação em 3 dias
PROCESSO Nº: 23-87.2019.6.06.0006
PROTOCOLO Nº: 4.420/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PC DO B - IBARETAMA
ADVOGADO: NAIRO SABOIA CAVALCANTE OAB/CE: 33.646
CNPJ
: 15.706.073/0001-70
Nº CONTROLE: P65000414060CE1449604
DATA ENTREGA: 01/03/2019 às 15:14:17
DATA GERAÇÃO: 11/04/2019 às 08:52:44
TIPO: FINAL
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE – Manifestação em 3 dias
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, após verificação prévia da prestação de contas apresentada, fica Vossa Senhoria
NOTIFICADO(A)/INTIMADO(A) para adotar as providências, conforme parecer técnico para diligência, abaixo, no prazo de 3
(três) dias, após a publicação desta por meio do DJE, sob pena de preclusão, nos termos d o art. 72, §1º da Resolução TSE nº
23.553/2017:
Manifestar-se sobre as inconsistências apontadas no Relatório Técnico Prévio para cumprimento de diligências.
Quixadá/CE, 11 de janeiro de 2019.
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe do Cartório Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.Prazo de entrega
1.1.2.Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a
13/09/2018).
1.1.3.Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 01/03/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
1.2.Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE
nº 23.553/2017):
Ausência de registro na prestação de contas (SPCE) e da documentação pertinente à contratação dos serviços advocatícios,
se financeira ou estimável, bem como ausência do respectivo recibo eleitoral
Ausência de registro na prestação de contas (SPCE) de conta bancária
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), se houver
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2.ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base
de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o
que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Após o exame, manifeste-se o prestador de contas acerca das inconsistências apontadas acima, no prazo de 3 (três) dias,
consoante dispõe o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017. Caso seja hipótese de apresentar prestação de contas
retificadora, observar o disposto no art. 74 da citada resolução.
Quixadá/CE, 11 de abril de 2019.
CELINA GURGEL RODRIGUES
Chefe de Cartório da 6ª Zona Eleitoral
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011ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Carta de Ordem nº: 6-36.2019.6.06.0011
Juízo Ordenante: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Juízo Ordenado: Juízo Eleitoral da 11ª Zona – Quixeramobim/CE
Ref. Processo: Representação nº 0603136-52.2018.6.06.0000 PJE
Ordenante: Procurador Regional Eleitoral
Ordenado: 11ª Zona Eleitoral – Quixeramobim/CE
Representante: Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará
Representados: Cébio Pavone Ferreira da Silva; Karyna Dantas Alves de Sousa; Leonardo Franklin Nogueira Pinheiro;
Genecias Mateus Noronha.
Advogados: Renan de Almeida Costa – OAB/CE nº: ; Nilo Lopes da Costa Neto – OAB/CE nº: ; Adrycia Karoline Fernandes
Silva – OAB/CE nº: ; Jose Dalvanir Bezerra de Almeida Filho – OAB/CE nº: ; Leandro Teixeira Gomes – OAB/CE nº: ;
Fernando Caio de Queiroz Pinheiro – OAB/CE nº: ; Antonio Carlos Fernandes Pinheiro – OAB/CE nº: 22.941; Luis Ricardo de
Queiroz Ferreira – OAB/CE nº: 29.743; Antonio Tadeu de Lima Portela – OAB/CE nº: ; Gibraltar Ponte de Vasconcelos –
OAB/CE nº: ; Mariana Caminha Simoes – OAB/CE nº: ; Andreza Maria Mano Vidal – OAB/CE nº: ; Gustavo Sampaio
Brasilino de Freitas – OAB/CE nº: 17.106.
DESPACHO
Recebido hoje.
1. Registre-se e autue-se;
2. Designo o dia 25/04/2019, às 9h para realização da audiência para oitiva de testemunhas;
3. Cientifique-se a representante do MPE.
4. Intimem-se as testemunhas, devendo constar na intimação a informação de que a tramitação do processo em epígrafe
ocorrerá exclusivamente no Sistema Processo Judicial Eletrônico(PJe) no sítio http://www.tre-ce.jus.br /servicosjudiciais/processo-judicial-eletronico-pje/processo-judicial-eletronico-pje;
5. Após cumprimento, devolva-se a presente carta de ordem ao Juízo ordenante por meio eletrônico para o endereço
comunicacao@tre-ce.jus.br.
Expedientes necessários.
Quixeramobim-Ce, 09 de abril de 2019.
Kathleen Nicola Kilian
Juíza Eleitoral

014ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº: 3-72. 2019.6.06.0014
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL– EXERCÍCIO 2017
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA– PSDB
INTERESSADO: FRANCISCO REINHARD DIAS FERREIRA - PRESIDENTE
INTERESSADO: FRANCISCO ISSAC NOGUEIRA DE OLIVEIRA - TESOUREIRO
SENTENÇA
Visto em conclusão.
Tratam os autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS relativa ao exercício de 2017 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA– PSDB, 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.
Os dirigentes do partido foram notificados para apresentar a prestação de contas, fls. 10-11, e não apresentaram as contas,
conforme informação às fls. 14.
Cumpre ressaltar que, conforme Certidão do chefe de cartório às fls. 20, não foram verificados repasses de recursos do Fundo
Partidário nem a emissão de recibos de doação pela representação municipal do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) em Lavras da Mangabeira no exercício financeiro de 2017, bem como foram encontradas duas contas bancárias da
agência 940-7 do Banco do Brasil, a de nº 24138-5, apenas com débito de tarifas bancárias, e a de nº 24137-7, sem
movimentação financeira no exercício de 2017.
À fl. 21 consta parecer técnico conclusivo, com manifestação de contas não prestadas.
O Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas, conforme parecer de fls. 24
É, em suma, o relato. DECIDO.
Efetivamente compulsando os autos, vê-se que o partido da social democracia brasileira– psdb deixou de entregar a
prestação de contas do exercício de 2017, mesmo após ter sido adotado os procedimentos previstos no art. 30 da Res. TSE nº.
23/546/17.
Ante o exposto, em face de que o órgão partidário não entregou a prestação de contas, com apoio no parecer técnico e do
Ministério Público Eleitoral, com fundamento do 46, IV, da Res. do TSE nº 23.546/2017, JULGO como NÃO PRESTADAS,
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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as contas do partido da social democracia brasileira– psdb, do Município de Lavras da Mangabeira/CE, referente ao
exercício de 2017, e, por consequência, determino a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal,
nos termos do art. 48, caput e § 2º da Res. do TSE nº 23.546/2017.
Dê-se ciência ao MPE.
Publique. Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Com o trânsito em julgado, proceda-se à imediata inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO), expeça-se ofício ao Egrégio TRE/CE para fins de anotação da suspensão do registro do partido e
arquivem-se com baixa.
Lavras da Mangabeira-CE, 02 de abril de 2019.
JOÃO PIMENTEL BRITO
Juiz Eleitoral

016ª Zona Eleitoral
Despachos
Intimação
Processo de autos n.º 13-13.2019.06.0016
Natureza: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2018
Interessado: Partido Republicano Progressista – PRP
Presidente: Cícero Antônio Macedo Santana
Tesoureiro: Macielle Dantas Brandão Macedo
Advogado(a): Hugo Napoleão Macedo Carolino – OAB/CE n.º 34.191
DESPACHO
Vistos, etc.;
1 – Considerando o parecer técnico apresentado pelo Cartório Eleitoral (fls. 41v e 42v), e sendo necessárias diligências,
determino a intimação do patrono do prestador de contas para que, querendo, complemente a documentação e forneça as
informações que julgar necessárias, conforme preceitua o art. 75 da Resolução n.º 23.553/2017 –TSE, no prazo de 03 dias;
2 – Intimação pessoal do presidente e tesoureiro do partido para que, querendo, integrem a lide como litisconsortes
necessários, constituindo seus respectivos advogados, na forma do art. 101, III, §4º, art. 48, §7º e art. 56, II, “f” da Resolução
TSE n.º 23.553/2017.
3 – Após, com ou sem manifestação, abra vista ao Ministério Público Eleitoral, para parecer no prazo de 02 dias (art. 76 da
Resolução TSE nº 23.553/2017).
Após, conclusos para sentença.
Missão Velha-CE, 11 de abril de 2019.
Matheus Pereira Júnior
Juiz eleitoral 16ª Zona

017ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo n.º 6-18.2019.6.06.0017 (Protocolo n.º 2.927/2019)
Natureza: Prestação de Contas - PC
Exercício Financeiro: 2017
Interessados: Partido Social Democrático - PSD de Tururu/CE
Josefa Moreira Mendonça Neta - Presidente
Maria Cristina Moreira Mendonça - Tesoureira
Advogado: Dr. José Abílio Pinheiro de Melo -– OAB/CE nº 14.899
SENTENÇA N.º 38/2019
Trata-se de prestação extemporânea de contas partidárias do Partido Social Democrático – PSD do Município de Tururu/CE,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Compulsando os autos, verifica-se o trânsito em julgado da sentença que
julgou como não prestadas as contas do referido partido, referente ao exercício de 2017, nos autos do processo de prestação
de contas nº 29-95.2018.6.06.0017, conforme informação de fls. 07. Em razão disso, in casu, não é possível novo julgamento.
Intimado à fl. 12/12v para apresentar requerimento de regularização de contas não prestadas, o partido não se manifestou,
deixando transcorrer o prazo legal, conforme certidão à fl. 12v.
Publicado edital nº 26/2019 em 13/03/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 048/2019, pág. 32, decorreu o
prazo legal, sem impugnação pelos interessados, conforme certidão de fl. 14v.
Parecer conclusivo de exame técnico às fls. 23/23v.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral – MPE às fls. 24/25 opinou pelo deferimento da regularização das contas
do partido.
É o relatório. Passo a decidir.
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Diante do caso concreto, verifica-se que o partido pretende regularizar a situação de inadimplência gerada pelo julgamento das
contas como não prestadas nos autos nº 29-95.2018.6.06.0017.
Apesar de a agremiação partidária não ter apresentado a petição de regularização de contas julgadas não prestadas, no meu
entender, a apresentação das peças que integram a prestação de contas supre referida formalidade, encontrando-se satisfeito
o exigido nos §§ 2º e 3º da art. 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015, e, consequentemente, regulariza-se o levantamento da
situação de inadimplência prevista no art. 48 da citada resolução.
Verifica-se que não houve repasse de recursos do fundo partidário para a agremiação municipal no exercício de 2017, nem
mesmo indício de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada naquele exercício.
Diante do exposto, com fundamento no art. 59, § 4º da Resolução TSE nº 23.546/2017, declaro extinto o processo, sem
resolução de mérito, e determino o levantamento da situação de inadimplência do Partido Social Democrático – PSD de
Tururu/CE para o exercício de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral – MPE.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 52, §1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualize-se esta decisão no Sistema de
Contas Eleitorais e Partidários (SICO).
Comuniquem-se os diretórios regional e nacional da agremiação da determinação de cessação da proibição de recebimento de
cotas do Fundo Partidário ao qual estava sujeito o órgão partidário municipal em relação às contas de 2017, a partir da data da
publicação desta sentença.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.
Itapipoca/Ce, 04 de abril de 2019.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO
Processo n.º 19-51.2018.6.06.0017 (Protocolo n.º 11.255/2018)
Natureza: Prestação de contas
Assunto: Prestação de contas de exercício financeiro 2017
Interessados: Partido Democrático Trabalhista – PDT de Tururu/CE
Presidente: Silviandréia Alves Moreira
Tesoureiro:Áureo Jeová Moreira Mendonça
Advogado: Dr José Abílio Pinheiro de Melo (OAB/CE nº 14.899)
DESPACHO
1. R. H.
2. Notifiquem-se o partido, o presidente e o tesoureiro para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao
parecer técnico de fl. 23.
3. Expedientes necessários.
Itapipoca/CE, 08 de abril de 2019.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz Eleitoral
Processo n.º 19-51.2018.6.06.0017 (Protocolo n.º 11.255/2018)
Natureza: Prestação de contas
Assunto: Prestação de contas de exercício financeiro 2017
Interessados: Partido Democrático Trabalhista – PDT de Tururu/CE
Presidente: Silviandréia Alves Moreira
Tesoureiro:Áureo Jeová Moreira Mendonça
Advogado: Dr José Abílio Pinheiro de Melo (OAB/CE nº 14.899)
PARECER DE EXAME TÉCNICO
1.Tratam os autos da prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Tururu/Ce, concernente ao
exercício de 2017, submetida para exame, nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. As contas foram apresentadas no dia 15/02/2019. Entretanto, verifica-se no Portal do Sistema de Prestação de
Contas Anual (SPCA) que a prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT de TururuCE encontra-se
REABERTA em 16/02/2019 às 21h30min, conforme relatório em anexo às fls. 24.
3. Em consulta a setor específico do TRE/CE, foi informado que o sistema não realizou qualquer abertura ou
fechamento de forma automática e que o suporte ao referido sistema pode ser realizado pelo partido através do e-mail
8800@tse.jus.br.
4. Verifica-se, ainda, que não foi apresentado o instrumento de mandato para constituição de advogado para
representar o presidente e o tesoureiro.
É o parecer. À consideração superior.
Itapipoca/Ce, 08 de abril de 2019.
Ticiane Cirene Reis Lins
Analista Judiciário
Matrícula TRE/CE nº 74081
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020ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA N 21 2019
AUTOS N.º 276-38.2016.6.06.0020
NATUREZA: APURAÇÃO DE ELEIÇÃO
INTERESSADO: JUÍZO ELEITORAL DA 20ª ZONA
MUNICÍPIO: CRATEÚS
Cuida-se de procedimento de Apuração das Eleições 2016 aos cargos de Prefeito e Vereador relativo ao 1º turno das Eleições
Gerais de 2016 do município de Crateús - CE.
Após as eleições do dia 02 (dois) de outubro do ano de 2016, foram realizados os procedimentos de apuração e totalização,
sendo gerados os relatórios e atas que dispõe os artigos 21 a 25 da Resolução do TRE-CE nº 572.
Encerrado o prazo, os partidos políticos e coligações não apresentaram reclamações ou contestação no prazo de dois dias,
como dispõe o § 2º, do art. 24 da Resolução do TRE-CE nº 572.
É o sucinto relatório.
Os documentos traduzem exatamente o resultado das urnas e detalha o nome de todos os candidatos e votos que obtiveram
nas Eleições 2016 no município de Crateús.
Transcorrido o prazo, não houve reclamação ao resultado do pleito, bem como não vislumbro elementos para revolver os
dados ou atacar os documentos acostados aos autos e o resultado das Eleições Municipais de 2016 em Crateús.
Pelo exposto e considerando a inexistência de candidatos indeferidos com recurso, ou cassados com recurso, cuja soma da
votação seja superior a 50% do total dos votos válidos, e com base no disposto no artigo 26 da Resolução nº 572/2014 do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará c/c o artigo 142 da Resolução nº 23.456/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, foi feita a
Proclamação dos eleitos dos
candidatos indicados no Resultado de votação – Eleitos – Majoritária Proporcional, fls. 56 a 68 e, posteriormente a diplomação
dos eleitos conforme termos do Edital nº 42/2016 às fls. 83 dos presentes autos.
Destaco que eventual decisão superveniente de instância superior da Justiça Eleitoral pelo deferimento e/ou indeferimento de
registro de candidatura até então formalmente deferida ou indeferida ensejaria nova totalização e, em caso de sua alteração,
fundamentaria nova diplomação, fato que poderia ocorrer em virtude do caso do candidato MANOEL CONEGUNDES
SOARES, candidato às eleições proporcionais no município, o qual estava na situação de “Eleito por QP”, o qual estava com
sua candidatura em contestação através do Recurso nº 265-09.2016.6.06.0020, ficando, portanto, os presentes autos
sobrestados até o resultado final do recurso.
De acordo com a comunicação oriunda do Tribunal Regional do Ceará, o Processo do recorrente acima citado foi julgado
definitivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral o qual negou seguimento ao Agravo Regimental e manteve o registro do
candidato na situação “Eleito por QP” ocorrendo o trânsito em julgado da decisão no dia 18.10.2018.
Ademais, verifica-se inexistência de dúvidas, impugnações ou reclamações, quanto ao resultado publicado no âmbito desta
circunscrição.
Isto posto, tendo-se cumprido todos os prazos previstos nos artigos 16 e 24, bem como o previsto no art. 29, da Resolução
TRE-CE nº 572, julgo extinto o presente feito e determino o seu arquivamento.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Crateús, 09 de abril de 2019.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 20ª Zona

025ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Processo nº. 0010-65.2018.6.06.0025. (Classe 25 – Prestação de contas).
Protocolo Nº 9.344/2018.
Requerente: Partido Democrático Trabalhista – PDT (Granja);
Presidente do diretório municipal ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO;
Tesoureiro do diretório municipal VILANI SALDANHA.
Advogado(a): Maria do Livramento Alves dos Santos Oliveira (OAB nº 12.087/CE – fl. 04 e 22).
Vistos etc.
01. Petição de fl. 26 requer nova prorrogação do prazo para cumprimento do despacho de fl. 19-19v.
02. Não acolho o pedido quanto à complementação da documentação no que for específico aos documentos comprobatórios,
como exemplo a comprovação do encaminhamento pelo Sistema Público da Escrituração Digital (SPED), uma que não
justificou o motivo pelo qual não cumpriu os prazos anteriores, bem como não providenciou a juntada da procuração a ser
outorgada pelo presidente e tesoureiro do partido à época da prestação de contas do Exercício financeiro 2017, mesmo
havendo ciência inequívoca do Presidente do Partido, como se depreende das petições de fls. 22 e 26. Em razão da
demonstração de ciência inequívoca do Presidente do Partido, determino o recolhimento do mandado, que ainda não foi
juntado aos autos. Após a juntada do mandado, deve a prestação de contas seguir trâmite.
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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03. Ficam as partes e procuradores intimados por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJE.
04. Cumpra-se.
Granja/CE, 1º de abril de 2019.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE/CE
DESPACHO
Processo Nº. 009-80.2018.6.06.0025 (Classe 25 – Prestação de contas).
Protocolo Nº 9.095/2018
Interessados: Partido dos Trabalhadores – PT (Granja);
Presidente do diretório municipal José Almeida Gomes;
Tesoureiro(a) do diretório municipal Antonia Regina Gomes de Araújo.
Advogado(a): Maria do Livramento dos Santos Oliveira (OAB nº 12.087/CE – fls. 04, 26 e 27).
01. Petição de fls. 30-31 requereu a juntada aos autos do Recibo de Entrega da Escrituração contábil, o que foi devidamente
verificado pelo Cartório Eleitoral (fls. 32-33).
02. Também verifico que do despacho de fls. 19-19v., o partido foi devidamente intimado por meio de DJE (fl. 20-21) e que o
presidente e a tesoureira do partido foram intimados pessoalmente (fls. 22-23). No entanto, mesmo ultrapassado o prazo de 20
dias e tendo apresentado outros documentos, a prestação de contas não foi prestada da forma correta para contas com
movimentação, no entanto todos os interessados foram devidamente intimados, de modo que os autos deverão seguir o
trâmite.
03. Em razão da juntada dos documentos do ano-base de 2017 determinados pelo art. 45, incisos II e III da Resolução TSE nº
23.546/2017 (fls. 13-18), encaminhem os autos à Comissão Técnica para emissão do parecer técnico conclusivo.
04. Após o parecer técnico, determino vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, conforme art. 45, V, c/c art. 63, § 1º,
ambos da Resolução TSE nº 23.546/2017.
03. Cumpra-se.
Granja/CE, 29 de março de 2019.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE/CE
DESPACHO
Processo nº. 0023-64.2018.6.06.0025. (Classe 25 – Prestação de contas).
Protocolo Nº 13.755/2018.
Requerente: Partido da Mulher Brasileira – PMB (Granja);
Presidente do diretório municipal Maria de Lourdes Rodrigues;
Tesoureiro(a) do diretório municipal Aline Maria Virgilio Rodrigues.
Advogado(a): João Paulo Rocha Coelho (OAB nº 35.803/CE – fl. 05 – renunciou fls. 24-25).
01. Considerando que intimação do partido foi válida, pois a renúncia ocorreu após a intimação (fls. 22, 24 e 25); considerando
que a citação e intimação da presidente do partido foi válida (fls. 27-28); considerando que a tesoureira é nora da presidente do
partido (fl. 28), que a presidente informou que a tesoureira reside em Fortaleza, mas não informou o local, e que o endereço
nos sistemas eleitorais continua o mesmo (fls. 29-31), determino a citação/intimação da tesoureira, cujo nome está divergente
nos sistemas: Aline Maria Virgílio Rodrigues (nome constante no SGIP – fl. 30) e Aline Maria de Souza Virgílio (nome constante
no sistema ELO – fl. 31), mas ambos com a inscrição eleitoral nº 3923 6368 0728, para que cumpra o determinado no
despacho de fl. 20-20v, no mesmo prazo, inclusive. O Edital deve especificar o determinado no despacho de fl. 20-20v.
02. Decorrido o prazo do edital, com ou sem manifestação, o trâmite deve seguir o determinado à fl. 20v., item 03.
03. Cumpra-se.
Granja/CE, 02 de abril de 2019.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE/CE
DESPACHO
Processo nº. 0022-79.2018.6.06.0025. (Classe 25 – Prestação de contas).
Protocolo Nº 12.458/2018.
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – PSB (Granja);
Presidente do diretório municipal Raimundo Dias Angelim;
Tesoureiro do diretório municipal Marlene Dias Angelim da Paz.
Advogado(a): Egilson da Rocha Barroso Sobrinho (OAB nº 32.374/CE – fl. 05).
Vistos etc.
01. O processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional (art. 29, Res. TSE nº 23.456/2017), logo o documento de fls.
25-26 não pode ser considerado petição, pois assinado apenas pelo Presidente do Partido. Ainda assim, é necessário
esclarecer que a norma eleitoral é uma norma específica e que deve ser cumprida. Se a norma geral da Receita Federal exclui
determinadas pessoas jurídicas da obrigatoriedade de escrituração contábil digital, tal não ocorre na norma específica a que os
partidos políticos estão subordinados. Partidos Políticos não pessoas jurídicas comuns, inclusive diferenciam-se desde a sua
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forma de criação e registro. Deste modo, os partidos políticos devem cumprir a norma específica eleitoral que determina a
obrigatoriedade da adoção da escrituração contábil digital, independentemente da existência ou não da movimentação
financeira de qualquer natureza (art. 25, Res. TSE nº 23.456/2017)
02. Verifico que o prazo já havia decorrido (fl. 27), de modo que deve ser cumprido o determinado no despacho de fls. 19-19v.,
item 03.
03. Cumpra-se.
Granja/CE, 29 de março de 2019.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE/CE

028ª Zona Eleitoral
Decisões
PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO ELEITORAL
PROCESSO Nº 117-71.2016.6.06.0028
PARTES: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
ADVOGADOS: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA OAB/CE 2.799; PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA
OAB/CE 16.629; MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA OAB/CE 18971; SERGIO QUEZADO GURGEL E
SILVA OAB/CE 28.561; YANNA PAULA LUNA ESMERALDO OAB/CE 16.696; MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA
GURGEL OAB/CE 19.348; SAMARA DA PAZ OLIVEIRA OAB/CE 24.482; AMANDA PERES DA SILVEIRA OAB/CE 24.573;
PATRÍCIA LUCAS MAIA OAB/CE 32.012; CÍCERA EMANUELLY MARTINS BARBOSA OAB/CE 32.667;
Ficam as partes interessadas intimadas de decisão proferida nos citados autos, cujo inteiro teor segue transcrito.
"R.h.
Defiro o pedido de dilação de prazo na forma requerida.
Intimem-se. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte/CE, 09/04/2019.
José Acelino Jácome Carvalho
Juiz Eleitoral - 28ª Zona"
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSO Nº 109-94.2016.6.06.0028
PARTES: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN
ADVOGADOS: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA OAB/CE 2.799; PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA
OAB/CE 16.629; MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA OAB/CE 18971; SERGIO QUEZADO GURGEL E
SILVA OAB/CE 28.561; YANNA PAULA LUNA ESMERALDO OAB/CE 16.696; MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA
GURGEL OAB/CE 19.348; SAMARA DA PAZ OLIVEIRA OAB/CE 24.482; AMANDA PERES DA SILVEIRA OAB/CE 24.573;
PATRÍCIA LUCAS MAIA OAB/CE 32.012; CÍCERA EMANUELLY MARTINS BARBOSA OAB/CE 32.667;
Ficam as partes interessadas intimadas de decisão proferida nos citados autos, cujo inteiro teor segue transcrito.
"Despacho
R.h.
A sentença de fls. 34 foi anulada nos termos da decisão monocrática anterior.
Tesoureiro e Presidente do Partido político já possuem regular representação nos autos (procurações de fls. 74 e 75).
Diante disso, em atendimento aos termos da decisão monocrática que devolveu estes autos, determino a intimação do
advogado das partes para que, querendo, apresente, em 72 horas, manifestação acerca das impropriedades indicadas nos
relatórios de fls. 19; 30-31; e 53-54.
Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte, 05 de abril de 2019.
José Acelino Jácome Carvalho
Juiz Eleitoral da 28ª Zona - Juazeiro do Norte/CE "
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSO Nº 22-70.2018.6.06.0028
PARTES: PARTIDO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
ADVOGADOS: YANNA PAULA LUNA ESMERALDO OAB/CE 16.696; MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA GURGEL
OAB/CE 19.348; SAMARA DA PAZ OLIVEIRA OAB/CE 24.482; PATRÍCIA LUCAS MAIA OAB/CE 32.012; CÍCERA
EMANUELLY MARTINS BARBOSA OAB/CE 32.667;
Ficam as partes interessadas intimadas de sentença proferida nos citados autos, cujo inteiro teor segue transcrito.
PROCESSO Nº 22-70.2018.6.06.0028 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
REQUERENTE: PARTIDO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL – DA COMISSÃO MUNICIPAL PROVISÓRIA DE JUAZEIRO
DO NORTE – 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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SENTENÇA
O PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, da Comissão Municipal Provisória de Juazeiro do Norte – CE., através de seu
Presidente, apresentou sua prestação de contas pertinente ao exercício financeiro de 2017, requerendo, pois, seu
recebimento, sua análise e aprovação.
O pedido veio instruído com declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao período anual de 2017.
O requerimento foi apresentado em cartório apenas na data de 06 de dezembro de 2018, desobedecendo, pois, o prazo
regulamentar que se encontra estabelecido que a prestação de contas anual partidária pode ser apresentada até a data de 30
de abril de 2018, nos termos do art. 32, da Lei Nº 9.096/1995, também previsto no art. 28, da Resolução Nº 23.546/2017,
contudo, sem gerar óbice a presente analise.
Em 19/02/2019, publicou-se Edital no Diário da Justiça Eleitoral, objetivando se chegar ao conhecimento público, facultando-se
aos interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro no período, cujo prazo transcorreu in albis, sem que houvesse qualquer impugnação.
Deu-se prosseguimento ao feito com a emissão de parecer técnico, no âmbito da Justiça Eleitoral desta 28ª Zona, conforme se
infere às fls. 14.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou favoravelmente à aprovação das contas, referentes ao
exercício de 2017.
RELATADOS. DECIDO.
Efetivamente, os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas, anualmente, perante os Juízos
Eleitorais, até 30 de abril de cada ano subsequente à prestação de contas, nos termos do art. 32, caput, da Lei Nº
9.096/1995, e art. 28, da Resolução do T.S.E., de Nº 23.546/2017.
Sob os ditames da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo
democrático, devendo zelar e observar as prescrições legais e constitucionais, objetivando o seu regular funcionamento,
prestando contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
Compulsando-se os autos, constata-se que a agremiação política requerente não recebeu recursos do Fundo Partidário, não
emitiu recibos de doação e não teve movimentação financeira compreendido o exercício de 2017.
Não foram detectadas irregularidades que pudessem comprometer a prestação de contas em análise.
A entrega da prestação de contas da agremiação partidária não ocorreu dentro do prazo assinalado no art. 32, da Lei
9.096/1995, e, ainda, no art. 28, da Resolução Nº 23.546/2017, entretanto, tal intempestividade não gerou prejuízo à análise
das contas.
Por conseguinte, atento ao que dos autos consta, aos pareceres técnico e do representante do Ministério Público, hei por bem
declarar prestadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2017, da Comissão Municipal Provisória de Juazeiro do
Norte do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, considerando-as APROVADAS, tudo conforme estabelece o art. 45, da
Resolução do T.S.E., de Nº 23.546/2017.
Registrem-se as informações desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, para os fins de
direito.
Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpridas as exigências legais, arquivem-se estes autos.
P.R.I.
Juazeiro do Norte, 02 de abril de 2019.
JOSÉ ACELINO JÁCOME CARVALHO
Juiz Eleitoral – 28ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCESSO Nº 4-15.2019.6.06.0028
PARTES: LUIZ PEREIRA LEITE
ADVOGADO: JOSÉ GENILDO RGES DE SOUSA OAB/CE 6.372;
Ficam as partes interessadas intimadas de sentença proferida nos citados autos, cujo inteiro teor segue transcrito.
4-15.2019.6.06.0028
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2016
LUIZ PEREIRA LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento de regularização de contas de LUIZ PEREIRA LEITE, candidato ao cargo de Vereador pelo
município de Juazeiro do Norte/CE nas eleições municipais de 2016.
Conforme o que se verifica nos autos n. 32725.2016.606.0028 (trâmite nesta 28ª ZE), o candidato autor teve suas contas,
relativas às Eleições de 2016, julgadas não prestadas, com sentença transitada em julgado na data de 03/07/2017.
Assim, o presente procedimento foi recebido como pedido de regularização (art. 73 da Res. TSE n.º 23.462/2015).
O relatório de análise técnico conclusivo, elaborado pelo analista de contas desta 28ª Zona Eleitoral, após efetuar minuciosa
análise da documentação constante dos autos, sugere a aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, consoante parecer retro.
É, em síntese, o relato.
Passo a decidir.
Analisando-se detidamente os autos, verifica-se a inexistência de irregularidades, não havendo qualquer mácula ao
procedimento de prestação de contas.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 68, I, da Resolução TSE
nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as contas de LUIZ PEREIRA LEITE, referentes às Eleições Municipais de 2016 neste
município de Juazeiro do Norte/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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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Juazeiro do Norte, 02 de abril de 2019.
José Acelino Jácome Carvalho
Juiz Eleitoral da 28ª ZE

029ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROTOCOLO Nº 3.076/2019
PROCESSO Nº: 25-85.2019.6.06.0029
INTERESSADO: ÓRGÃO MUNICIPAL DO PDT EM QUIXERÉ
INTERESSADO: ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA – PRESIDENTE ESTADUAL DO PDT NO CEARÁ
INTERESSADO: JOSÉ IRAGUASSU TEIXEIRA FILHO – TESOUREIRO ESTADUAL DO PDT NO CEARÁ
ADVOGADO(S): RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES NETO – OAB/CE Nº 6.615
JOSÉ MOREIRA LIMA JÚNIOR – OAB/CE Nº 6.986
ANA PAOLA LOPES DE MELO CÉSAR – OAB/CE Nº 14.356
HÉLIO WINSTON LEITÃO – OAB/CE Nº 10.588
ERNANI BRIGIDO SILVA NETO – OAB/CE Nº 10.530.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os interessados, na pessoa dos(as) seus(suas) advogados(as), a se manifestarem,
no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 67, § 3º da Resolução TSE n. 23.553/2017:
1 FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 Não foram apresentados extratos das contas bancárias abertas em nome do partido político, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, contrariando o
disposto no art. 56, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2 OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
2.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previsto nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art. 37, §2º da Res.
23.553/2017.
2.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3 ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
3.1 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. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
4 EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte-CE, 10 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROTOCOLO Nº 31.753/2018
PROCESSO Nº: 46-61.2019.6.06.0029
INTERESSADO: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PMB EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: JOSÉ GLADIS DE LIMA – PRESIDENTE MUNICIPAL DO PMB
INTERESSADO: GENEZIANO DE SOUZA MARTINS – TESOUREIRO DO PMB
ADVOGADO(S): JOÃO BATISTA FREITAS DE ALENCAR – OAB/CE Nº 4.972
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os representantes do PMB do município de Limoeiro do Norte - CE, na pessoa
dos(as) seus(suas) advogados(as), a se manifestarem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme
art. 67, § 3º da Resolução TSE n. 23.553/2017:
1 FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 Não foram apresentados instrumentos de mandato para constituição de advogado assinados, em nome da presidente e em
nome da tesoureira. (Art. 56, II, f e Art. 101, III da Res. TSE nº 23.553/2017).
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2 OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
2.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previsto nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art. 37, §2º da Res.
23.553/2017.
2.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3 EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte-CE, 10 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROTOCOLO Nº 3.085/2019
PROCESSO Nº: 34-47.2019.6.06.0029
INTERESSADO: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PTB EM QUIXERÉ
INTERESSADO(A): CLECIANA RODRIGUES DAS CHAGAS – PRESIDENTE MUNICIPAL DO PTB
INTERESSADO(A): FRANCISCA JEANE GONÇALVES LIMA – TESOUREIRA MUNICIPAL DO PTB
ADVOGADO(S): FRANCISCO DEUZENIR LOPES – OAB/CE Nº 34.002
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os representantes do PTB do município de Quixeré-CE, na pessoa do(a) seu(sua)
advogado(a), a se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 67, § 3º da
Resolução TSE n. 23.553/2017:
1 FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 Não foram apresentados extratos das contas bancárias abertas em nome do partido político, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, contrariando o
disposto no art. 56, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2 Não foram apresentados instrumentos de mandato para constituição de advogado assinado, em nome da presidente e em
nome da tesoureira. (Art. 56, II, f e Art. 101, III da Res. TSE nº 23.553/2017).
2 OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
2.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previsto nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art. 37, §2º da Res.
23.553/2017.
2.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3 ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
3.1 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. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
4 EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte-CE, 10 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROTOCOLO Nº 31.767/2018
PROCESSO Nº: 45-76.2019.6.06.0029
INTERESSADO: ÓRGÃO DEFINITIVO MUNICIPAL DO PT EM QUIXERÉ
INTERESSADO(A): JOSÉ ALEXANDRINO LIMA SOUSA – PRESIDENTE MUNICIPAL DO PT
INTERESSADO(A): MARIA DAS DORES OLIVEIRA LIMA– TESOUREIRA MUNICIPAL DO PT
ADVOGADO(S): TIAGO REGIS DE MELO ALVES – OAB/CE Nº 21.687
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os representantes do PT do município de Quixeré - CE, na pessoa do(a) seu(sua)
advogado(a), a se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 67, § 3º da
Resolução TSE n. 23.553/2017:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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1 FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 Não foram apresentados instrumentos de mandato para constituição de advogado assinados, em nome do órgão partidário
e em nome da tesoureira. (Art. 56, II, f e Art. 101, III da Res. TSE nº 23.553/2017).
2 OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
2.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previsto nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art. 37, §2º da Res.
23.553/2017.
2.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3 ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
3.1 Informa-se que os extratos bancários impressos não foram apresentados em sua forma definitiva/ou contêm a expressão
"sem validade legal" ou "sujeito a alteração", contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017. Ressalta-se, ainda, que os extratos bancários devem abranger todo o período da campanha eleitoral.
4 EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte-CE, 10 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROTOCOLO Nº 3.080/2018
PROCESSO Nº: 29-25.2019.6.06.0029
INTERESSADO(A): ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PODE EM QUIXERÉ
INTERESSADO(A): SAMUEL DE MELO RODRIGUES – PRESIDENTE MUNICIPAL DO PODE
INTERESSADO: MARIA DAS CANDEIAS DE SOUSA– TESOUREIRA MUNICIPAL DO PODE
ADVOGADO(S): ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os representantes do PODE do município de Quixeré-CE, na pessoa dos(as)
seus(suas) advogados(as), a se manifestarem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 67,
§ 3º da Resolução TSE n. 23.553/2017:
1 FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 Não foram apresentados extratos das contas bancárias abertas em nome do partido político, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, contrariando o
disposto no art. 56, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2 Não foi apresentado instrumento de mandato para constituição de advogado assinado, em nome do órgão partidário. (Art.
56, II, f e Art. 101, III da Res. TSE nº 23.553/2017).
2 OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
2.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previsto nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art. 37, §2º da Res.
23.553/2017.
2.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3 EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte-CE, 10 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018.
PROTOCOLO Nº 31.764/2018
PROCESSO Nº: 43-09.2019.6.06.0029
INTERESSADO: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PSB EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, PRESIDENTE MUNICIPAL DO PSB
INTERESSADA: MARIA ERLANGE DOS SANTOS LIMA, TESOUREIRA MUNICIPAL DO PSB
ADVOGADO: DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS – OAB/CE 23.155
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os representantes do PSB do município de Limoeiro do Norte-CE, na pessoa do(a)
seu(sua) advogado(a), a se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 67, § 3º da
Resolução TSE n. 23.553/2017:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 Não foram apresentados extratos das contas bancárias abertas em nome do partido político, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, contrariando o
disposto no art. 56, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2 Não foi apresentado Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado em nome do partido. (Art. 56, II, f e
Art. 101, III da Res. TSE nº 23.553/2017)
2. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
2.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previstos nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art.37, §2º da Res.
23.553/2017.
2.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
3.1 Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
4. EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte, 10 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018.
PROTOCOLO Nº 3.092/2019
PROCESSO Nº: 41-39.2019.6.06.0029
INTERESSADO: ÓRGÃO DEFINITIVO MUNICIPAL DO PSDB EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: REUBER TADEU VIEIRA E SILVA, PRESIDENTE MUNICIPAL DO PSDB
INTERESSADA: FRANCISCA HELENA DE SOUSA OLIVEIRA, TESOUREIRA MUNICIPAL DO PSDB
ADVOGADA: GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA – OAB/CE 22.376
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os representantes do PSDB do município de Limoeiro do Norte-CE, na pessoa do(a)
seu(sua) advogado(a), a se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 67, § 3º da
Resolução TSE n. 23.553/2017:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 Não foram apresentados extratos das contas bancárias abertas em nome do partido político, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, contrariando o
disposto no art. 56, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2 Não foram apresentados instrumentos de mandato para constituição de advogado, assinados em nome do presidente e em
nome da tesoureira. (Art. 56, II, f e Art. 101, III da Res. TSE nº 23.553/2017)
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1 Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
3. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
3.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previsto nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art.37, §2º da Res.
23.553/2017.
3.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
4. EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte, 10 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684
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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PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018.
PROTOCOLO Nº 31.765/2018
PROCESSO Nº: 47-46.2019.6.06.0029
INTERESSADO: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO MDB EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA, PRESIDENTE MUNICIPAL DO MDB
INTERESSADA: JULIANA DE HOLANDA LUCENA, TESOUREIRA MUNICIPAL DO MDB
ADVOGADO: DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS – OAB/CE 23.155
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os representantes do MDB do município de Limoeiro do Norte-CE, na pessoa do(a)
seu(sua) advogado(a), a se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 67, § 3º da
Resolução TSE n. 23.553/2017:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 Não foram apresentados Instrumentos de mandato para constituição de advogado, assinados em nome do partido e em
nome da tesoureira. (Art. 56, II, f e Art. 101, III da Res. TSE nº 23.553/2017)
2. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
2.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previsto nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art.37, §2º da Res.
23.553/2017.
2.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3. EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte, 10 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018.
PROTOCOLO Nº 31.743/2018
PROCESSO Nº: 48-31.2019.6.06.0029
INTERESSADO: ÓRGÃO DEFINITIVO MUNICIPAL DO PT EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: JUDAS TADEU PINHEIRO GADELHA, PRESIDENTE MUNICIPAL DO PT
INTERESSADA: DIANA MEIRE GADELHA MENDES, TESOUREIRA MUNICIPAL DO PT
ADVOGADA: MARIA DE FATIMA PINHEIRO – OAB/CE 3.293
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os representantes do PSB do município de Limoeiro do Norte-CE, na pessoa do(a)
seu(sua) advogado(a), a se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 67, § 3º da
Resolução TSE n. 23.553/2017:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.2 Não foi apresentado instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado em nome do partido. (Art. 56, II, f e
Art. 101, III da Res. TSE nº 23.553/2017)
2. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
2.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previsto nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art.37, §2º da Res.
23.553/2017.
2.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3. EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte, 10 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018.
PROTOCOLO Nº 31.766/2018
PROCESSO Nº: 44-91.2019.6.06.0029
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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INTERESSADO: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PSD EM LIMOEIRO DO NORTE
INTERESSADO: EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DO PSD
INTERESSADO: FRANCISCO JUSSIER BALTAZAR COSTA, TESOUREIRO MUNICIPAL DO PSD
ADVOGADO: DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS – OAB/CE 23.155
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De Ordem da MMª. Juíza Eleitoral, intimo os representantes do PSD do município de Limoeiro do Norte-CE, na pessoa do(a)
seu(sua) advogado(a), a se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 67, § 3º da
Resolução TSE n. 23.553/2017:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 Não foram apresentados extratos das contas bancárias abertas em nome do partido político, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, contrariando o
disposto no art. 56, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 68, IV, DA RES. TSE Nº 23.553/2017)
2.1 Não foi registrado na prestação de contas o gasto com os serviços de contabilidade previstos nos §§ 4º e 5º, IV, do art. 48
da Resolução TSE nº 23.553/2017, mesmo que estimável em dinheiro, contrariando o disposto no art.37, §2º da Res.
23.553/2017.
2.2 Foi constatada a ausência de emissão de recibos eleitorais, contrariando o disposto no art.9º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3. EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art. 74, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua
alteração.
Limoeiro do Norte, 09 de abril de 2019.
Edgar Chaves Júnior
Chefe de Cartório da 29ª ZE – TRE-CE – Mat. 67684

033ª Zona Eleitoral
Editais
PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
EDITAL N.º 26/2019 – CANINDÉ/CE
O Excelentíssimo Senhor Dr. Luís Eduardo Girão Mota, MM. Juiz Eleitoral da 33ª Zona, Canindé-CE, no uso de suas
atribuições legais, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo relacionado, sediado
em ITATIRA/CE, apresentou ao Cartório Eleitoral da 33ª Zona de Canindé/CE a prestação de contas anual referente ao
exercício de 2017, prevista no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995 e art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Os
documentos encontram-se disponíveis para exame em cartório, para que no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação
deste edital, qualquer interessado possa impugná-lo mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período.
Processo nº 28-28.2019.6.06.0033
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2018
Interessado: Partido Progressista – PP – Itatira-CE
Presidente: Francisco Egberto Viana Silva
Tesoureiro: Marcus Danilo de Morais Martins
Advogado: Bruno Emanuel Sales Vasconcelos (OAB/CE 33508)
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente edital no lugar de
costume do Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta 33ª Zona Eleitoral de Canindé/CE, em 11
de abril de 2019. Eu, Márcia Regina Gomes de Abreu, Chefe de Cartório em exercício, preparei e conferi o presente edital, que
é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Luís Eduardo Girão Mota
Juiz Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral

049ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇAS
PROCESSO N.º 116-52.2018.6.06.0049
NATUREZA: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
PROMOVIDA: DEBORA HELENA MARTINS CARVALHO
Vistos etc.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Trata-se de procedimento administrativo instaurado por este Juízo em razão de informação prestada pelo Cartório Eleitoral, na
qual consta que a eleitora DEBORA HELENA MARTINS CARVALHO, inscrição n.º 054839080744, devidamente nomeada
para a função de 1ª secretária da seção 114, desta 49ª ZE/CE, não compareceu aos trabalhos eleitorais do dia 28/10/2018 - 2º
turno das Eleições 2018.
A eleitora apresentou requerimento de fls. 12 solicitando arbitramento de multa.
O Ministério Público opinou pelo arbitramento da multa conforme requerido pela mesária faltosa.
É o relatório. Decido.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao mesário faltoso, na hipótese da ausência injustificada.
Importante destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever cívico e um relevante serviço
público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código Eleitoral. Em caso de recusa ou abandono
injustificado, o mesário faltoso é punido administrativa (art. 124 do CE) e penalmente (art. 344 do CE).
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, inexiste regra objetiva, ficando sob livre apreciação
do juízo eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 da Lei n.º 4.737/65, dispositivo este que deve ser aplicável, por
analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da eleição
Consta dos autos que a eleitora DEBORA HELENA MARTINS CARVALHO, devidamente convocada, não atendeu à
convocação judicial, deixando de cumprir seu dever legal de prestar colaboração aos serviços eleitorais no segundo turno das
Eleições 2018.
Quanto ao valor da multa, o mesmo art. 124 estabelece que ela deve ser fixada em 50% (cinqüenta por cento) de 1 (um)
salário mínimo. Todavia, tendo em vista que o art. 7º, inciso IV da Constituição Federal vedou qualquer vinculação ao salário
mínimo, a Resolução TSE nº 21.538/2003, em seu art. 85, estabeleceu que "a base de cálculo para aplicação das multas
previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, será o último valor fixado para a
UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos
débitos para com a União."
Com a extinção da UFIR - Unidade Fiscal de Referência, pela Lei n.º 10.522/2002, a fixação da base de cálculo do valor das
multas eleitorais deverá observar o último valor atribuído àquela unidade fiscal, ou seja, R$ 1,0641. Tendo em conta esse
parâmetro, a multa eleitoral terá como base de cálculo o valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), resultado
aproximado da multiplicação do fator 33,02 pelo último valor da UFIR. Assim sendo, a multa a ser aplicada a mesário faltoso
deverá ser arbitrada em 50% do valor de R$ 35,14, ou seja, em R$ 17,57 (dezessete reais e cinqüenta e sete centavos).
De acordo com o comando que se extrai do artigo 367, II do Código Eleitoral, a fixação da multa pode e deve ser arbitrada de
ofício. Gize-se que a imposição da multa não constitui somente efeitos pecuniários, mas sobretudo pedagógicos, na medida
em que incutirá na mente do mesário convocado para compor mesa receptora de votos, a obrigação de estar presente no dia,
local e hora designados.
ISTO POSTO, CONDENO a eleitora DEBORA HELENA MARTINS CARVALHO, inscrição n.º 054839080744, ao pagamento
da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, a qual arbitro em R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), nos
termos do art. 367, inciso I, do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/03.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Em caso de pagamento, comande-se o código de ASE 078, motivo/forma 1, e arquivem-se os autos.
Pacajus, 11 de abril de 2019.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral
Processo Nº. 82-77.2018.6.06.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ELEIÇÕES 2018
Interessados(a): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO- PTC
PRESIDENTE : JOSÉ TORRES DE OLIVEIRA
Município: CHOROZINHO/CE.
SENTENÇA
Vistos etc.
Em análise a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO- PTC do Município de
CHOROZINHO/CE, referente às Eleições de 2018.
O partido em tela não apresentou a prestação de contas parciais nem as finais no prazo previsto no art. 30, inciso IV, da Lei nº
9504/199 c/c art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017
Notificado para regularizar a representação processual(fl.10/11) nada foi apresentado, conforme certidão de fls. 11v.
Certidão expedida pelo cartório eleitoral de fl. 12 relata que na base de dados do SPCE não foi encontrada nenhuma
movimentação bancaria, mesmo estando em aberto conta bancária; não há registro de repasse de fundo partidário e nem
entrega de prestação de contas no SPCE.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela consideração de contas não prestadas (fl 15).
É o relatório e decido em seguida.
Da análise dos autos constata-se a ausência da prestação de contas de campanha referente à Eleição de 2018, do PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO- PTC de CHOROZINHO/CE, omissão que se manteve apesar de ter sido determinada a
manifestação, e não obstante o que dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017. que " Sem prejuízo da prestação de
contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral".
Ante o exposto, verificado que o órgão partidário não entregou a prestação de contas, com fundamento do 77, IV, da Res. do
TSE nº 23.553/2017, JULGO como NÃO PRESTADAS, as contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO- PTC, do Município
de CHOROZINHO/CE, referente às Eleições de 2018.
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Com fundamento no art. 83, II da Res. do TSE nº 23.553/2017, determino:
1. A suspensão, com perda, das novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso.
2. Suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Com o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente decisum no sistema SICO e comunique-se ao TRE-CE sobre a
suspensão do registro do partido.
Ciência ao MPE.
Depois de cumpridos os expedientes necessários arquivem-se, com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pacajus/CE, 11 de abril de 2019.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral - 49ªZE
Processo Nº. 85-32.2018.6.06.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ELEIÇÃO 2018
Interessados(a): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
PRESIDENTE : ALINE FREITAS DIOGENES MENEZES
Município: CHOROZINHO/CE.
SENTENÇA
Vistos etc.
Em análise a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do Município de
CHOROZINHO/CE, referente às Eleições de 2018.
O partido em tela não apresentou a prestação de contas parciais nem as finais no prazo previsto no art. 30, inciso IV, da Lei nº
9504/199 c/c art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017
Notificado para regularizar a representação processual(fl.12/13) nada foi apresentado, conforme certidão de fls. 13v.
Certidão expedida pelo cartório eleitoral de fl. 14 relata que na base de dados do SPCE não foi encontrada nenhuma
movimentação bancaria, mesmo estando em aberto conta bancária; não há registro de repasse de fundo partidário e nem
entrega de prestação de contas no SPCE.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela consideração de contas não prestadas (fl 17).
É o relatório e decido em seguida.
Da análise dos autos constata-se a ausência da prestação de contas de campanha referente à Eleição de 2018, do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de CHOROZINHO/CE, omissão que se manteve apesar de ter sido determinada a
manifestação, e não obstante o que dispõe o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017. que " Sem prejuízo da prestação de
contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário
municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral".
Ante o exposto, verificado que o órgão partidário não entregou a prestação de contas, com fundamento do 77, IV, da Res. do
TSE nº 23.553/2017, JULGO como NÃO PRESTADAS, as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do Município
de CHOROZINHO/CE, referente às Eleições de 2018.
Com fundamento no art. 83, II da Res. do TSE nº 23.553/2017, determino:
1. A suspensão, com perda, das novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permancer omisso.
2. Suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Com o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente decisum no sistema SICO e comunique-se ao TRE-CE sobre a
suspensão do registro do partido.
Ciência ao MPE.
Depois de cumpridos os expedientes necessários arquivem-se, com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pacajus/CE, 11 de abril de 2019.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral - 49ªZE
Processo Nº. 27-29.2018.6.06.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2017
Interessados(a): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
PRESIDENTE ATUAL : REGINALDO FIRMINO BENTO
TESOUREIRO ATUAL:LILIANA DEYSE SOUSA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO 2017: JULIETE ALVES PINHEIRO
Município: PACAJUS/CE.
SENTENÇA
Vistos etc.
Em análise a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do Município de PACAJUS/CE,
referente ao exercício de 2017.
O partido em tela não apresentou a prestação de contas no prazo previsto no art. 32, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 28 da
Resolução TSE nº 23.546/2017
Notificado o Partido para regularizar a representação processual(fl.13/14) nada foi apresentado.
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Certidão expedida pelo cartório eleitoral de fl. 23, relata que em análise ao sistema SPCA, constatou-se movimentação
financeira na conta bancária do partido com repasses financeiros do órgão partidário nacional. Foi constatado que tais
repasses não trata-se de recurso de fundo partidário, conforme documentos de fls. 24/31. Por fim, não foram identificados
repasse de recurso partidário nem recibos de doação emitidos conforme os extratos emitidos pelo SPCA de fls. 32/33
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela consideração de contas não prestadas (fls. 34).
É o relatório e decido em seguida.
Da análise dos autos constata-se a ausência da prestação de contas anual relativa ao exercício de 2017, do PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT de PACAJUS/CE, omissão que se manteve apesar de ter sido determinada a manifestação, e não
obstante o que dispõe o artigo 32 da Lei 9096/1995:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
Prescreve, ainda, o artigo 37-A, da Lei 9.096/96 (incluído pela Lei nº 13.165, de 2015), que a falta de prestação de contas
implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às
penas da lei.
Ante o exposto, verificado que o órgão partidário não entregou a prestação de contas, com fundamento do 46, IV, da Res. do
TSE nº 23.546/2017, JULGO como NÃO PRESTADAS, as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do Município
de Pacajus/CE, referente ao exercício de 2017.
Com fundamento no art. 48, caput e § 2º da Res. do TSE nº 23.546/2017, determino:
1. A suspensão, com perda, das novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso.
2. Suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Com o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente decisum no sistema SICO e comunique-se ao TRE-CE sobre a
suspensão do registro do partido.
Ciência ao MPE.
Depois de cumpridos os expedientes necessários arquivem-se, com as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Pacajus/CE, 11 de abril de 2019.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral - 49ªZE

064ª Zona Eleitoral
Editais
Partido PT de Coreaú
EDITAL Nº 18/2019
Prestação de Contas Eleitorais de Partido – Eleições 2018
Partido Político: PT Coreaú/CE
O Excelentíssimo Senhor Guido de Freitas Bezerra, Juiz Eleitoral da 64ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que está aberto o PRAZO DE 03 (três) dias, a
contar da publicação deste edital, a fim de que partido político, Ministério Público ou qualquer interessado possa impugnar a
prestação de contas eleitorais, referente às eleições gerais 2018, cuja discriminação abaixo, bem como relatar fatos, indicar
provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais contidas na Resolução
TSE nº 23.553/2017:
PARTIDO
MUNICÍPIO
RESPONSÁVEIS
PROCESSO
PT
Coreaú/CE
Presidente: Joaquim Marques Cavalcante Filho 3-19.2019.6.06.0064/2019
Tesoureira: Emília Gomes de Souza
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no
átrio do Fórum e enviada a matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Coreaú/CE, ao 11 (onze) dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove (2019).
Eu,____________Conceição Maria de Oliveira Gomes, servidora do Cartório Eleitoral da 64ª ZE/CE, preparei e conferi o
presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral da 64ª ZE/CE
Partido PR de Coreaú
EDITAL Nº 19/2019
Prestação de Contas Eleitorais de Partido – Eleições 2018
Partido Político: PR Coreaú/CE
O Excelentíssimo Senhor Guido de Freitas Bezerra, Juiz Eleitoral da 64ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que está aberto o PRAZO DE 03 (três) dias, a
contar da publicação deste edital, a fim de que partido político, Ministério Público ou qualquer interessado possa impugnar a
prestação de contas eleitorais, referente às eleições gerais 2018, cuja discriminação abaixo, bem como relatar fatos, indicar
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provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais contidas na Resolução
TSE nº 23.553/2017:
PARTIDO
MUNICÍPIO RESPONSÁVEIS
PROCESSO
PR
Coreaú/CE
Presidente: José Osvaldo de Araújo
5-86.2019.6.06.0064/2019
Tesoureira: Floriana Monteiro de Albuquerque
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no
átrio do Fórum e enviada a matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Coreaú/CE, ao 11 (onze) dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove (2019).
Eu,____________Conceição Maria de Oliveira Gomes, servidora do Cartório Eleitoral da 64ª ZE/CE, preparei e conferi o
presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral da 64ª ZE/CE
Atos Diversos
Mandado de Intimação
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Prestação de Contas do 2º turno das Eleições 2018
Protocolo nº 4266/2019
Autos nº 11-93.2019.6.06.0064
Natureza: Prestação de Contas Eleitorais – Eleições 2018
Interessado: PC DO B – Moraújo/CE
Advogado: Leonardo Pessoa de Aguiar – OAB/CE nº 27.928
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral desta 64ª Zona – Coreaú/CE, Dr. Guido de Freitas Bezerra, por nomeação legal etc...
MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste Juízo, a quem este for entregue, estando devidamente assinado, que proceda
à intimação do representante legal do Partido PC do B/Moraújo, a fim de que apresente as contas eleitorais do 2º turno
das eleições 2018, em 03 (três) dias, conforme art. 52, §6º, Resolução 23.553/2017.
CUMPRA-SE, conforme prescrições legais!
Dado e passado neste Cartório Eleitoral da 64ª Zona – Coreaú/CE, aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2019. Eu, _______,
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço, Chefe de Cartório da 64ª ZE/CE, o digitei e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral da 64ª ZE/CE
Mandado de intimação
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Prestação de Contas do 2º turno das Eleições 2018
Protocolo nº 351/2019
Autos nº 16-18.2019.6.06.0064
Natureza: Prestação de Contas Eleitorais – Eleições 2018
Interessado: PC DO B – Coreaú/CE
Advogado: José Ádison Gomes Albuquerque
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral desta 64ª Zona – Coreaú/CE, Dr. Guido de Freitas Bezerra, por nomeação legal etc...
MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste Juízo, a quem este for entregue, estando devidamente assinado, que proceda
à intimação do representante legal do Partido PC do B /Coreaú, a fim de que apresente as contas eleitorais do 2º turno das
eleições 2018, em 03 (três) dias, conforme art. 52, §6º, Resolução 23.553/2017.
CUMPRA-SE, conforme prescrições legais!
Dado e passado neste Cartório Eleitoral da 64ª Zona – Coreaú/CE, aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2019. Eu, _______,
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço, Chefe de Cartório da 64ª ZE/CE, o digitei e vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral da 64ª ZE/CE
066ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 13/2019
PRAZO: 15 DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora Maria Tereza Farias Frota, MMª Juíza Eleitoral da 66ª Zona Eleitoral, da jurisdição eleitoral
do Ceará, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita
processo
administrativo referente à ausência aos trabalhos eleitorais – Eleições 2018, em desfavor do eleitor abaixo nominado:
ELEITOR: Luis Carlos Alves da Silva
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PROCESSO: 11-87.2019.6.06.0066
E que, estando o eleitor em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital e nos termos do referido processo, citado
para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar defesa que entender cabível, com provas, ou solicitar o arbitramento da multa
devida.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MMª Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local de
costume. Dado e passado nesta cidade de Aquiraz/CE, aos 21 de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, Carlos Alberto de
Queiros Fraga, Técnico Judiciário, digitei. Eu, Edivaldo dos Santos Cardoso, Chefe do Cartório, conferi e expedi o presente
Edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
Mônica Lima Chaves Coutinho –
Juíza Eleitoral da 66ª Zona
EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 16/2019
PRAZO: 15 DIAS
A Excelentíssima Senhora Doutora Maria Tereza Farias Frota, MMª Juíza Eleitoral da 66ª Zona Eleitoral, da jurisdição eleitoral
do Ceará, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita processo administrativo
referente à ausência aos trabalhos eleitorais – Eleições 2018, em desfavor da eleitora abaixo nominada:
ELEITORA: Paulina de Araújo
PROCESSO: 12-72.2019.6.06.0066
E que, estando a eleitora em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital e nos termos do referido processo, citada
para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar defesa que entender cabível, com provas, ou solicitar o arbitramento da multa
devida.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MMª Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local de
costume. Dado e passado nesta cidade de Aquiraz/CE, aos 11 de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, Carlos Alberto de
Queiros Fraga, Técnico Judiciário, digitei. Eu, Edivaldo dos Santos Cardoso, Chefe do Cartório, conferi e expedi o presente
Edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
Mônica Lima Chaves Coutinho –
Juíza Eleitoral da 66ª Zona

072ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
EDITAL N.º 020/2019 – 72ª ZE/TRE/CE
PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PRAZO: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. JORGE CRUZ DE CARVALHO, MM. Juiz Eleitoral Titular desta 72ª Zona Eleitoral, Município de
Jaguaretama, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos políticos abaixo relacionados,
apresentaram ao Cartório Eleitoral da 72ª Zona de Jaguaretama/CE a declaração de ausência de movimentação de recursos,
referente ao exercício financeiro de 2018, prevista no § 3º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Os documentos encontram-se disponíveis em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer interessado possa impugná-los mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, em face dos partidos abaixo elencados.
PARTIDO
PROTOCOLO
AUTOS
MUNICÍPIO
PR
6.783 / 2019
15-09.2019.6.06.0072
JAGUARETAMA
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no local de
costume e no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 72ª Zona Eleitoral, Jaguaretama/CE, aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2019. Eu, _______, Augusto
César Lourenço Lima Júnior, Chefe de Cartório da 72ª Zona Eleitoral, preparei o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz Eleitoral da 72ª Zona
Jaguaretama/CE

076ª Zona Eleitoral
Portarias
Fechamento do Cartório Eleitoral dia 23/04/2019, a partir das 12 horas, e dia 24/04/2019.
Portaria nº 001/2019
Dispõe sobre a suspensão geral do atendimento e fechamento do Cartório Eleitoral nos dias 23, a partir das 12 horas,
e 24 de abril de 2019.
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O Excelentíssimo Senhor Doutor LUIS SÁVIO DE AZEVEDO BRINGEL, MM. Juiz Eleitoral da 76ª Zona, Municípios de Mauriti,
no uso de suas atribuições legais etc.
CONSIDERANDO a determinação, pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito desta Comarca de Mauriti-CE, do fechamento das
instalações do Fórum Des. Aurino Augusto de Araújo Lima, no dia 23 de abril de 2019, no período de 12 às 18 horas, para
dedetização de todas as dependências do prédio do referido Fórum e no dia 24 de abril de 2019 em face da ação do controle
químico aplicado, conforme consta da Portaria nº 03/2019 da Diretoria do Fórum;
CONSIDERANDO que o Cartório Eleitoral funciona nas dependências do referido fórum, não sendo possível, pois, conciliar os
trabalhos corriqueiros com a execução dos serviços de dedetização, em face, principalmente, do período mínimo de
desocupação do ambiente, conforme exposto na Portaria nº 03/2019 da Diretoria do Fórum;
CONSIDERANDO, ademais, que fora determinado que o acesso às dependências do prédio ficará restrito aos colaboradores
da empresa responsável pela execução dos trabalhos de dedetização;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar o FECHAMENTO do Cartório Eleitoral desta 76ª Zona, no dia 23 de abril de 2019, a partir das 12h00min,
para dedetização e no dia 24 de abril de 2019 em face da ação do controle químico aplicado;
Art. 2º – SUSPENDER, o atendimento ao público e aos senhores advogados, a partir das 12 horas do dia 23 de abril de 2019;
Art. 3º – SUSPENDER durante o dia 24 de abril de 2019 os trabalhos processuais, o protocolo de ações e petições em geral,
ficando, inclusive, suspensas as cargas, de forma que os prazos processuais ficam prorrogados para o primeiro dia útil
subsequente.
Art. 4º – Determinar a publicação desta portaria no átrio do Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, com a
máxima brevidade, além da comunicação ao eleitorado e, sobretudo, à Corregedoria Regional Eleitoral do TRE/CE.
Art. 5º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mauriti/CE, 11 de abril de 2019.
LUIS SÁVIO DE AZEVEDO BRINGEL
Juiz Eleitoral da 76ª Zona

080ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO DE NOTIFICAÇÃO DO PARTIDO INTERESSADO
PROTOCOLO n.º: 32.875/2018
AUTOS nº 35-10.2018.6.06.0080
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO 77 - SOLIDARIEDADE
ADVOGADO: ARTHUR L. LOMÔNACO – OAB/CE nº 28.835
DESPACHO
Vistos, etc.
Notifique-se o Partido Interessado para se manifestar, no prazo de 3 (três) dias, sobre as possíveis irregularidades e/ou
impropriedades verificadas, atendendo as providências propostas no relatório preliminar de fls. 23/24, sob pena de preclusão
(art. 72, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017).
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 09/04/2019.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza Eleitoral

DESPACHO DE INTIMAÇÃO DO PRESTADOR DO PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
PROTOCOLO n.º: 32865/2018
AUTOS nº 47-24.2018.6.06.0080
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO 40 - PSB
ADVOGADO: ADRIANO CÂNDIDO DE CASTRO – OAB/CE nº 19.566
DESPACHO
Vistos, etc.
Intime-se o prestador do parecer técnico conclusivo para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, conforme o disposto no art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 09/04/2019.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza Eleitoral
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083ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016.
Protocolo: 108.883/2016
Processo: 57-30.2016.6.06.0083
Natureza: Prestação de contas. Eleições Municipais 2016.
Partido: Partido Social Democrático – PSD
N.º Partido: 55
Advogado(s): Guilherme Camarão Porto (OAB-CE 27.489) e Thiago Parente Câmara (OAB-CE 27.631)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Partido Social Democrático – PSD, já com qualificação nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.504/97 e na Resolução TSE n.°
23.463/2015, apresentou, perante este Juízo, a presente prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos
nas eleições municipais de 2016.
Publicado edital conforme disposto no art. 51 da Resolução da TSE nº 23.463/2015, não foi apresentada qualquer impugnação
pelos interessados.
Inicialmente desaprovadas as contas, o partido PSD apresentou recurso ao TRE/CE o qual foi acolhido e determinado o
retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para intimação do presidente e do tesoureiro do partido à época da eleição.
Impossibilidade de notificação do tesoureiro na época da eleição devido ao seu falecimento, conforme certidão em fls. 122-123.
Devidamente notificado para o prosseguimento do processo, o presidente do diretório partidário apresentou suas alegações em
fls. 126-133 e 147-149.
Parecer técnico conclusivo da análise das contas em fls. 150-151, opinando pela aprovação com ressalvas das contas
eleitorais.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral em fls. 153-157, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
Breve relato. Decido.
Da análise do que consta dos autos, observa-se que as contas foram apresentadas tempestivamente, em obediência ao art. 45
da Resolução TSE n.° 23.463/2015, conforme recibo de fls. 22.
Considerando que apesar de o partido não ter atendido às exigências contidas no art. 43 da Resolução TSE nº 23.463/2015,
com respeito à apresentação dos relatórios financeiros no prazo de 72 (setenta e duas) horas e à prestação de contas parcial,
vez que as doações foram de valor estimado e não de recursos em dinheiro, as ocorrências detectadas consistiram em
impropriedades formais, devidamente ajustadas na prestação de contas final, e que não impossibilitaram a sua regular análise
Adiante, na análise dos recibos eleitorais no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, verificou-se o recibo nº
P5500.04.13897.CE.000002E relativo a uma doação estimável em dinheiro de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a
serviços advocatícios estava em desacordo com o termo de doação estimável nº 22016, este constava com o valor de R$
1.000,00 (um mil reais). Alegou o partido erro de digitação e às fls. 55 foi juntado termo de doação com o valor correto,
sanando assim o equívoco e afastando indício de má-fé na apresentação das contas.
Os defeitos encontrados, diante da regular movimentação financeira e da análise do conjunto das contas, nos termos do art. 69
da Resolução nº 23.463/2015 são irrelevantes e assim, estando ausentes elementos que comprometam a regularidade das
contas apresentadas, não há que se falar em desaprovação.
Neste mesmo sentido, cito o seguinte julgado do TRE-CE:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. FALHAS MERAMENTE
FORMAIS. RECURSO DESPROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Na espécie, a sentença julgou
aprovada, com ressalvas, a prestação de contas de campanha do candidato, mas o Ministério Público Eleitoral interpôs
recurso, pleiteando a desaprovação. 2. Não há motivos para declarar inválida a prestação de contas retificadora, na qual o
candidato corrigiu equívoco no lançamento anterior para declarar doação estimável de veículo de sua propriedade para uso na
campanha, pois foi apresentada nos termos do inciso I do art. 65 da Resolução TSE nº 23.463/2015. 3. Na análise das contas,
foi constatada a intempestividade no encaminhamento de relatórios financeiros; a ausência de registro contábil na prestação de
contas parcial, posteriormente declarado na retificadora; e inconsistências entre as informações prestadas pelo candidato e as
registradas pelo doador, relativamente à doação estimável em dinheiro, no valor de R$ 60,00. 4. Na esteira do parecer da SCI
e da Procuradoria Regional Eleitoral, as falhas existentes na prestação de contas em exame são meramente formais e não se
constituem, minimamente, como indício de má-fé por parte do candidato recorrido, além de não representarem obstáculo à
devida fiscalização por parte desta Justiça especializada. 5. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença que
aprovou, com ressalvas, as contas de campanha.
(TRE-CE – RE: 39168 ITAPIPOCA – CE, Relator: JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2017, Data de
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 167, Data 06/09/2017, Página 12)
Assim, diante do exposto, de que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie e em consonância com o
parecer ministerial, julgo por sentença, para que surta seus legais efeitos, APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
campanha de Partido Social Democrático – PSD, nas Eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 68, II, da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 77 da Resolução TSE n.º 23.463/2015 sem manifestação da parte interessada, arquivese.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Fortaleza/CE, 5 de abril de 2019.
Francisca Francy Maria da Costa Farias
Juíza da 83ª Zona Eleitoral/CE
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084ª Zona Eleitoral
Despachos
Despacho em pedido de Certidão de Quitação por tempo indeterminado
PROTOCOLO N. 6864/2019
AUTOS N. 17-40.2019.6.06.0084
REQUERIMENTO DE CERTIDÃO POR TEMPO INDETERMINADO
REQUERENTE: JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA
REPRESENTANTE: ALEX DE SOUZA SILVA
DESPACHO
R.h.
Abram-se vistas ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral.
Após, voltem-me conclusos para deliberação.
Beberibe-CE, 10 de abril de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz da 84ª Zona Eleitoral
Despacho em pedido de Certidão de Quitação por tempo indeterminado
PROTOCOLO N. 3684/2018
AUTOS N. 20-92.2019.6.06.0084
REQUERIMENTO DE CERTIDÃO POR TEMPO INDETERMINADO
REQUERENTE: LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEIRA DOS ANJOS
DESPACHO
R.h.
Abram-se vistas ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral.
Após, voltem-me conclusos para deliberação.
Beberibe-CE, 10 de abril de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz da 84ª Zona Eleitoral

089ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 39/2019
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRAZO 03 (três) DIAS
O MM. Juiz da 89ª Zona Eleitoral, Dr. José Arnaldo dos Santos Soares no uso de suas atribuições legais, nos termos do art.
59, caput e §1º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.553/2017,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo apresentou extrato
das prestações de contas final das eleições de 2018, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada
das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 59
da Res. TSE nº 23.553/2017.
AMONTADA/CE
PARTIDO
PRESIDENTE
TESOUREIRO
Partido Rede Sustentabilidade – REDE
Diana Márcia de Meneses Couto
Ana Cláudia Amaral Santos
Dado e passado nesta cidade de Amontada, Estado do Ceará, em 11 de abril de 2019. Eu, Marcelo Rios Oliveira, chefe de
cartório, digitei o presente edital que vai subscrito pela Juiz Eleitoral.
José Arnaldo dos santos soares
Juiz ELEITORAL

092ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAIS: DESCARTE, CANCELADAS E SUSPENSAS E RAE 2ª QUINZENA
EDITAL Nº 014/2019
CIÊNCIA E ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
PRAZO: 30 DIAS
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O Excelentíssimo Dr. MAURÍCIO HOETTE, Juiz Eleitoral da 92ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, nos termos da Resolução TSE n.º
23.379/2012, do art. 55 da Resolução TSE n.º 21.538/2003 e das disposições constantes na Resolução TRE/CE n.º 652/2017,
e conforme as autorizações contidas no PAD n.º4622/2019 será realizada a descaracterização dos documentos e processos
relacionados na lista que segue, em data a ser definida, na Seção de Arquivo – SEARQ, situada no Parque Empresarial BR116, Rodovia Santos Dumont (BR-116), número 2555, Km 06, Galpão 16, bairro Parque Iracema, na cidade de Fortaleza/CE
podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa.
Os documentos a serem descartados ficarão disponíveis neste Cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
deste edital, para fins de consulta e fiscalização pelos interessados.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral publicar o presente Edital, que
será afixado no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Barro/CE, aos 22 dias do mês de março do ano de 2019.
Eu, ______________________, Igor Mariano Figueiredo, Chefe do Cartório da 92ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
_______________________________________
MAURÍCIO HOETTE
JUIZ ELEITORAL DA 92ª ZE-CE
EDITAL Nº 015/2019
PRAZO: 10 DIAS
O Excelentíssimo Dr. MAURÍCIO HOETTE, Juiz Eleitoral da 92ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado nos artigos
17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para
consulta, a relação de alistamentos, transferências e revisões dos eleitores desta 92ª Zona Eleitoral, composta pelos
municípios de Barro, Ipaumirim e Baixio, relativas ao período de 16 a 31 de março de 2019.
Dos pedidos indeferidos, poderão os alistados ou eleitores recorrerem no prazo de 5 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE nº
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
Relatório de Afixação com relação dos eleitores alistados, transferidos e revisados em anexo.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital no local de
costume, bem como no Diário da Justiça Eletrônico – DJe.
Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 92ª Zona, Barro-CE, aos 09 (nove) dias do mês de março
de 2019. Eu,______________, Igor Mariano Figueiredo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
_______________________________________
MAURÍCIO HOETTE
JUIZ ELEITORAL DA 92ª ZE-CE
EDITAL Nº 016/2019
PRAZO: 05 DIAS
O Excelentíssimo Dr. MAURÍCIO HOETTE, Juiz Eleitoral da 92ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, em
consonância com o que dispõe o art. 15 do Provimento 7/2014/CRE-CE que acrescentou o subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV do
Manual de Procedimentos Cartorários,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, o rol de inscrições eleitorais
CANCELADAS E SUSPENSAS processadas durante o mês de MARÇO/2019, nesta 92ª Zona Eleitoral. O relatório de ASE
atualizados, contendo a lista de inscrições, segue anexo.
Nesses termos, com supedâneo no art. 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência aos interessados do cancelamento das
inscrições arroladas que poderá ser contestado no prazo de 5 (cinco) dias. E para que se lhe dê ampla divulgação,
determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado este edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE –, na forma do art. 4º do
Provimento nº 02/2011/CRE-CE, bem como afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 92ª Zona, Barro-CE, aos 09 (nove) dias do mês de março
de 2019. Eu,________________, Igor Mariano Figueiredo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
_____________________________________
MAURÍCIO HOETTE
JUIZ ELEITORAL DA 92ª ZE-CE

093ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 09/2019 - INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS - 093ª ZE
Edital n.º 09/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Roberto Ferreira Facundo, Juiz Eleitoral da 93ª Zona de Fortaleza/CE, 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, as relações de inscrições e transferências dos eleitores desta 93ª Zona Eleitoral,
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relativas ao período de 16 de março a 31 de março de 2019, (ou no primeiro dia útil seguinte) nos termos do art. 17, § 1º e art.
18, § 5º da Resolução TSE n.º 21.538/03. O prazo de impugnação é de dez e cinco dias, respectivamente, a contar da afixação
deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Fortaleza/CE, 10 (dez) dias do
mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, ________, Soraia Bezerra de Freitas Rocha, Analista Judiciária, digitei. Eu,
_______Maria Glaudênia Teófilo Rocha, Chefe de Cartório da 93ª Zona Eleitoral, conferi o presente Edital, que é subscrito pelo
MM. Juiz Eleitoral.
Roberto Ferreira Facundo
Juiz Eleitoral da 93ª Zona

104ª Zona Eleitoral
Decisões
Representação. Eleições 2010. Doação acima limite.Ciência. Concessão. Parcelamento. Multa eleitoral.
REPRESENTAÇÃO – RECURSO ELEITORAL
AUTOS Nº 170-15.2011.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 33.029/2011
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: Raquel Otoch Silva
INTERESSADO(S): 104ª ZONA ELEITORAL
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S): JOSE FAUSTINO DA COSTA CANDIDO
REPRESENTADO(S): JOSE MARIA CAVALCANTE FILHO
REPRESENTADO(S): MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(S): LUIS AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM FILHO (OAB/PB 7.414)
ADVOGADO(S): FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA (OAB/PB 11.689)
ADVOGADO(S):JÔNATAS EVANGELISTA TOMÉ DE SOUZA (OAB/PB 16.049)
ADVOGADO(S): DANIEL BRAGA DE SÁ COSTA (OAB/PB 16.192)
ADVOGADO(S): MÁRCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA JÚNIOR (OAB/PB 14.765)
ADVOGADO(S): VERÔNICA RANGEL DUARTE (OAB/PB 15.263)
ADVOGADO(S): BRUNA GUIMARÃES OLIVEIRA (OAB/PB 16.184)
ADVOGADO(S): BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI (OAB/PE 19.353)
ADVOGADO(S): JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO VAREJÃO (OAB/PE 22.674)
ADVOGADO(S): RODRIGO NASCIMENTO ACCIOLY (OAB/PE 26.461)
ADVOGADO(S): JEFFERSON DANILO BARBOSA (OAB/PE 28.837)
ADVOGADO(S): EUGÊNIO VALENÇA DE SÁ (OAB/PE 35.699)
ADVOGADO(S): RAISSA DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/PE 38.373)
ADVOGADO(S): MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/PE 33.671)
ADVOGADO(S): WEDLA OLIVEIRA GODINHO (OAB/CE 27.157)
ADVOGADO(S): NAIARA CABRAL MARQUES (OAB/CE 39.576-B)
ADVOGADO(S): CAROLINA SILVEIRA DE SOUZA NICÉAS (OAB/CE 28.468)
ADVOGADO(S): ALINE PONTES GUIMARÃES (OAB/CE 27.296)
FINALIDADE: Ficam os advogados acima mencionados, na qualidade de representantes judiciais da parte representada
MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A, intimados da decisão interlocutória exarada pela MM.ª Juíza Eleitoral às fls.
423/425v dos autos em epígrafe, cujo interior teor segue abaixo transcrito, da qual poderão interpor, no prazo legal, o recurso
cabível.
"Vistos em interlocutória.
Cuida-se de pedido de parcelamento de multa eleitoral aplicada na decisão de fls. 279/285 dos autos, transitada em julgado,
em desfavor da parte representada MARACANAÚ GERADORA DE ENERGIA S/A pela prática de doação superior ao limite
previsto na Lei nº 9.504/97 sobre o faturamento bruto auferido no ano anterior à eleição.
As fls. 416/417, a parte representada MARACANAÚ GERADORA DE ENERGIA S/A requereu o parcelamento da multa que lhe
foi imposta no de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 60 (sessenta) parcelas.
Os presentes autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para pronunciamento, na qualidade de
autoridade fazendária, acerca dos pedidos de parcelamento de débito formulados.
Em manifestação acostada à fl. 422, a União, por intermédio da Fazenda Nacional, esclareceu que não lhe incumbe
manifestar-se sobre o pedido de parcelamento, tendo em vista que o débito referente à multa aplicada nos presentes autos
ainda não foi inscrito em Dívida Ativa da União.
À fl. 423, consta certidão do Cartório Eleitoral com informação da tempestividade do pedido de parcelamento do débito.
Após, vieram-me os autos conclusos.
Eis o relatório. Fundamento e decido.
Acerca do assunto, o Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou:
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CONSULTA. SENADOR DA REPÚBLICA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. INEXISTÊNCIA NO ÂMBITO
DA JUSTIÇA ELEITORAL. PARCELAMENTO DE MULTA. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
1. A Justiça Eleitoral não emite "certidão positiva com efeitos negativos" para fins de comprovação de quitação eleitoral, pois o
débito oriundo de aplicação de multa eleitoral não possui natureza tributária, inexistindo, assim, analogia aos arts. 205 e 206 do
CTN (Precedente: Recurso Especial Eleitoral nº 26.120, Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 5.10.2007).
2. O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando
facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, à inexistência de
multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais, e à regular
prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos (Processo Administrativo nº 19.905, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ de 5.7.2004). (g.n.)
3. O parcelamento de débito oriundo da aplicação de multa eleitoral, embora inadmissível a "certidão positiva com efeitos
negativos", obtido na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou na Justiça Eleitoral, possibilita o reconhecimento da quitação
eleitoral, para fins de pedido de registro de candidatura, desde que tal parcelamento tenha sido requerido e obtido antes de tal
pedido, estando devidamente pagas as parcelas vencidas (Precedente: Recurso Especial Eleitoral nº 28.373, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, DJ de 18.4.2008; Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 26.821, Rel. Min. José Delgado, Sessão de
29.9.2006).
4. Consulta conhecida e respondida positivamente.
(CONSULTA nº 1576, Resolução nº 22783 de 05/05/2008, Relator(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: DJ – Diário da Justiça,
Data 21/05/2008, Página 12 DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 21/05/2008, Página 8 RJTSE – Revista de jurisprudência
do TSE, Volume 19, Tomo 2, Página 206)
A Lei nº 10.522/2002, que dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais,
estabelece, em seu artigo 10, que o parcelamento poderá ser deferido em até 60 (sessenta) vezes, ficando a critério do
julgador a quantidade de meses a ser deferida.
Quanto a esse entendimento, segue entendimento jurisprudencial da Corte da Cidadania:
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Recurso especial. Pesquisa eleitoral. Condenação. Multa. Parcelamento.
– O art. 10 da Lei no 10.522/2002 estabelece que o parcelamento da multa pode ser feito em até sessenta vezes, a
critério da autoridade competente. Não há, portanto, obrigatoriedade de ser concedido o parcelamento no prazo
máximo admitido no dispositivo legal.
– A violação legal a ensejar o cabimento do recurso de natureza extraordinária, há que ser literal e direta a texto de lei.
– Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 6911, Acórdão de 01/03/2007, Relator(a) Min. JOSÉ
GERARDO GROSSI, Publicação: DJ – Diário de justiça, Data 19/03/2007, Página 176) (negritei)
Ressalte-se que na petição apresentada a requerente alegou a impossibilidade de adimplemento total do valor arbitrado em
única parcela sem o comprometimento da saúde financeira da empresa representada.
O Tribunal Superior Eleitoral também já se manifestou acerca da liberalidade de o Juiz Eleitoral fixar o número de parcelas da
multa aplicada, conforme a jurisprudência abaixo colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 10.522/2002. NÃOCONFIGURAÇÃO. PARCELAMENTO DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR DE ACORDO COM O CASO
CONCRETO.
QUANTIDADE
DE
PARCELAS
FIXADA
DENTRO
DO
LIMITE
LEGAL.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento em razão da discricionariedade, conferida
pelo art. 10 da Lei nº 10.522/2002, de o magistrado fixar o número de parcelas para o pagamento de multa aplicada pela
Justiça Eleitoral.
2. O Tribunal a quo entendeu por fixar o fracionamento em trinta e sete parcelas, número correspondente aos meses restantes
do mandato do ora agravante.
3. Não merecem prosperar as alegações de que a Lei não prevê o supracitado critério para parcelamento da multa. A Corte
Regional entendeu ser este o prazo razoável e adequado ao caso concreto. Não há ilegalidade em tal proceder, pois o
fracionamento deu-se dentro do limite da referida Lei.
4. Agravo regimental não provido.
(AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 6908, Acórdão de 29/06/2006, Relator(a) Min. JOSÉ
AUGUSTO DELGADO, Publicação: DJ – Diário de justiça, Volume 1, Data 22/8/2006, Página 119)
Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela requerente MARACANAÚ GERADORA DE ENERGIA S/A, na qualidade de
parte representada nos presentes autos, para conceder-lhe o parcelamento das multas impostas em 60 (sessenta) parcelas,
com a observação de que as parcelas são mensais e sucessivas.
Para fins de comprovação dos regulares pagamentos, deverá ser providenciada, mensalmente, a juntada aos presentes autos
das parcelas pagas, sob pena de serem adotadas as providências contidas no artigo 3º da Resolução nº 21.975/2004 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Deverá ser aplicada, ainda, a correção monetária do valor integral das multas desde o trânsito em julgado até o pagamento
de cada parcela, mensalmente, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com
o disposto no artigo 13, caput, da Lei nº 10.522/2012.
Cientifique-se a requerente de que, em caso de não pagamento de qualquer das parcelas dentro do prazo configurar-se-á o
vencimento antecipado das parcelas vincendas e o parcelamento será rescindido imediatamente com a consequente inscrição
da multa em Dívida Ativa da União e posterior remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do artigo
14-B, § 2º, da citada lei.
Observe-se à requerente que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Intime-se.
Maracanaú, 10 de abril de 2019.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral"
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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105ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHO - PROC 59-60-.2018
PROTOCOLO: 30.253/2018
PROCESSO: 59-60.2018.6.06.0105
ASSUNTO: CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCICIO/2016 (JÁ JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS)
INTERESSADOS:
- Partido Progressista - PP – Comissão Provisória de Capistrano - CE.
- Francisco Alessandro Araújo de Queiroz, Presidente
- Francisco Warney Barros, Tesoureiro
ADVOGADO: Francisco Warney Barros – OAB-CE Nº 31.543
DESPACHO
R.H.
Ciente da certidão da Chefia do Cartório Eleitoral, às fls. 17/18v, atestando que as contas do Exercício de 2016 da Comissão
Provisória do Partido Progressista - PP – Capistrano - CE, já foram julgadas como não prestadas nos autos processo nº nº 1575.2017.6.06.0105 – PC, com sentença transitada em julgado, em 05/07/2018.
Dessa forma, as contas apresentadas por meio da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, às fls 2/5, tratamse, de fato, de requerimento de regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências de suspensão
do direito de eventual repasse do fundo partidário, pelo que, nos termos do art. 59 da Res. do TSE nº .23.546/2017, acolho-as
como tal, com recebimento sem efeito suspensivo, e determino o prosseguimento dos presentes, conforme já disciplinado no
despacho, de fls. 9/9v, devendo o Cartório Eleitoral, de logo, proceder à atualização da autuação dos autos, convertendo-os da
classe processual PC-Prestação de Contas para a classe PET-Petição.
Expedientes necessários.
Capistrano-CE, 2 de abril de 2019.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ªZE, em respondência
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PC 2016 - PRP - ITAPIÚNA
PROCESSO: 4-12.2018.6.06.0105
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual/Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício/2016 .
INTERESSADO(S):
Partido Republicano Progressista – PRP – Órgão Provisório – Itapiúna – Ceará
Ivanildo Oliveira Lima – Presidente
Salatiel Delaney e Oliveira – Tesoureiro(a)
ADVOGADO: Honório Francelino - OAB/CE Nº 15.075
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Republicano Progressista – PRP – Órgão Provisório – Itapiúna - Ceará, referente
ao exercício de 2016, apresentada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do §§ 2º e 3º
do art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
A agremiação partidária apresentou as referidas contas, intempestivamente, em 20/06/2017, descumprindo o disposto no art.
32 da Lei nº 9.096/1995, que estabelece prazo de entrega até o dia 30 de abril do exercício seguinte.
Foi publicado o Edital nº 30/2018, facultando a qualquer interessado a impugnação das contas, nos termos do inciso I do art.
45 da Res. TSE nº 23.464/2015, tendo o prazo transcorrido, sem que nada tenha sido apresentado, conforme certidões, às fl.
24/24v.
À fl. 25, certidão de que não foram emitidos recibos eleitorais de doação em nome do partido.
À fl. 26, consta informação no espelho de consulta extraído do SPCA de que não há extrato de nenhuma instituição bancária
para o CNPJ do partido, no exercício de 2016, que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º da
Res. 23.464/2015, não restando comprovada a existência de contas bancárias.
À fl. 27, certidão de que agremiação municipal, no exercício de 2016, não recebeu repasses de recursos de Fundo Partidário.
Às fls. 29/29v, parecer de exame técnico pelo arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando
como prestadas e aprovadas com ressalva as respectivas contas.
Às fls. 31/32, manifestação do Ministério Público Eleitoral favorável ao arquivamento da declaração apresentada, de forma que
sejam consideradas como prestadas e aprovadas com ressalva as contas.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente perante os juízos eleitorais até
30 de abril, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/1995 e art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Sob a égide da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo democrático,
devendo zelar minimamente, de acordo com as prescrições legais e constitucionais, pelo seu regular funcionamento, prestando
contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
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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De acordo com o §4º do art. 32, da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei. 13.165/2015, os órgãos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse período, sendo regularmente processada na forma do artigo 45, Resolução TSE n.° 23.464/2015.
Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, o referido órgão partidário apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de movimentação de recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro, referente ao exercício de 2016, conforme consta, à fl. 4.
Advindo análise técnica, concluiu-se pela aprovação com ressalva, em vista da agremiação partidária haver apresentado as
contas fora do prazo legal.
No caso, entendo que a intempestividade na apresentação das presentes contas, trata-se de mera irregularidade de natureza
formal não comprometedora do exame do mérito das contas, cabendo apenas ressalva, visto que os documentos e as
informações constantes dos autos refletem a ausência de movimentação de recursos declarada.
Sobre o assunto, colaciono julgado aplicável ao presente caso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. PPL. ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. CONTAS APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE
MANDATO OUTORGADOS PELO PRESIDENTE E PELO TESOUREIRO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE
REMESSA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL.
IMPROPRIEDADES.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITARAM O EXAME CONTÁBIL. CONSTATAÇÃO DE FALHAS
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O descumprimento do prazo na entrega da Prestação de Contas Anual do Partido configura irregularidade de
natureza formal não comprometedora do exame de mérito das contas.
2. A falta de procuração por parte do Presidente e do Tesoureiro na Prestação de Contas do Partido constitui vício formal que
não atinge a análise e a regularidade das contas.
3. A ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital não inviabiliza a análise
da movimentação financeira e da situação patrimonial do Partido, quando os autos são instruídos com os elementos
necessários ao exame técnico contábil.
4. Contas Aprovadas com Ressalvas, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.464/2015
(ACÓRDÃO n 24147 de 11/06/2018 - Relator(a) CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS n
060028962 - João Pessoa/PB)
Em relação à abertura de contas bancárias, não restou comprovada, a existência de contas em nome do partido, conforme
item 5 do parecer de exame técnico, de fls. 24/24v. Considerando-se que não houve movimentação de recursos financeiros,
segundo a declaração apresentada pelo partido e pelo que consta nos autos, a agremiação municipal, de fato, não está
obrigada a abrir conta bancária, em vista do que dispõe o §1º do art. 6º da Res. 23.546/2017, ao estabelecer que a exigência
de abertura de conta específica para movimentar os recursos relacionados a "Fundo Partidário", "Doações para Campanha",
"Outros Recursos" etc., somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero, o
que como visto não se trata do presente caso.
Sobre a questão, cito precedente de órgão colegiado que segue:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. PPL.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. 2015. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO
OBRIGATORIEDADE. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ART. 6º, §1º DA RESOLUÇÃO
23.464/2015 TSE. INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1. A sentença primeva desaprovou as contas do Partido relativas ao exercício financeiro de 2015, em razão da não abertura de
conta bancária destinada à arrecadação de recursos.
2. Contudo, a agremiação não teve movimentação financeira de recursos, conforme declaração de fl. 05, firmada na forma do
art. 28, §3º da Resolução TSE nº 23.464/2015.
3. Sob esse prisma, o partido recorrente insere-se na ressalva do §1º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.432/2015, devendo
ser afastada a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica, porquanto ausente movimentação de recursos
financeiros específicos da rubrica, nas contas em apreço.
4. Destarte, sendo, na espécie, a abertura de conta bancária facultativa, é medida que se impõe a reforma da decisão de
primeira instância, para aprovar as contas do Partido, referente ao exercício de 2015.
5. Contas aprovadas. Inteligência do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
6. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). DATA DO JULGAMENTO: 07/11/2018 RECURSO ELEITORAL Nº 1824.2016.6.06.0086
Ademais, não se constata nos autos nenhuma impugnação em relação às contas, a partir da divulgação do Edital Nº 30/2018,
publicado nos termos do art. 45, inciso I, da supracitada resolução, não tendo sido apresentada, até o momento, nenhuma
evidência de que a declaração apresentada, à fl. 4, não retrata a verdade.
Dessa forma, da análise dos autos, restou comprovado que a prestação de contas foi apresentada nos termos da legislação
vigente, inexistindo qualquer irregularidade capaz de ensejar a sua desaprovação.
Ante o exposto, considerando os elementos contidos nos autos, bem como a existência de manifestação favorável expressa na
análise técnica e no parecer ministerial, determino o arquivamento da declaração apresentada, de forma que sejam
consideradas, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas com ressalva as contas do Partido Republicano Progressista
– PRP – Órgão Provisório – Itapiúna - Ceará, referente ao exercício de 2016, nos termos do disposto no art. 45, inciso VIII,
alínea "a" e art. 46, inciso II da Resolução TSE nº 23.464/2015.
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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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após decorrido o tríduo recursal previsto no art. 52, §1º da Res. TSE n. 23.546/2017, anote-se a decisão no Sistema de
Informações de Contas Eleitoral – SICO e em seguida arquive-se.
Capistrano - CE, 9 de abril de 2019.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª, em respondência
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PC 2017 - NÃO PRESTADAS - PROS - ITAPIÚNA
PROCESSO: 32-77.2018.6.06.0105 - PC
OBJETO: Prestação de Contas – Exercício/2017 – Contas Não Prestadas
INTERESSADO(S):
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS – Comissão Provisória Municipal – Itapiúna - CE (Vigência:
11/11/2014 a 09/03/2018)
ANTÔNIA EDLEUZA ARAÚJO CLEMENTINO – Presidente (Vigência: 11/11/2014 a 09/03/2018)
CAROLINA ARAÚJO CLEMENTINO LOPES – Tesoureiro(a) (Vigência: 11/11/2014 a 09/03/2018)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS - Diretório Estadual – Ceará
ADVOGADO: Não informado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS – Comissão
Provisória Municipal – Itapiúna - CE, atualmente inativo, referente ao exercício financeiro de 2017, não atendendo ao disposto
no art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95 c/c art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, conforme consta da informação da Chefia do
Cartório, à fl. 2.
Embora devidamente notificados, tanto os ex-dirigentes da inativa Comissão Provisória Municipal, quanto o Diretório Estadual,
nos termos dos §§4º e 5º do art. 28 e o inciso "I" do art. 30 da Res. do TSE nº 23.464/2015, mantiveram-se inertes, não
apresentando as contas, conforme certidão, de fl. 24.
À fl. 22, certidão de que nas prestações de contas das direções estadual e nacional do partido não constam informações de
eventuais repasses de cotas do fundo partidário à direção municipal.
À fl. 20/21, espelho de consulta do sistema SPCA com informação de que CNPJ do partido não está cadastrado na base de
dados da Justiça Eleitoral, não havendo, portanto, informação de extrato de nenhuma instituição bancária, no exercício de
2017.
À fl. 26, certidão de que não consta emissão de recibos de doação em nome da direção municipal do partido.
Às fls. 28/28v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam declaradas como não prestadas as contas
do órgão municipal do partido omisso, com as consequentes sanções previstas na legislação.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que a Comissão Provisória Municipal do Partido em Itapiúna-CE passou à situação de inativa,
após 09/03/2018.
Em razão desse fato e em vista do disposto nos §§4º e 5º do art. 28 e o inciso "I" do art. 30 da Res. do TSE nº 23.546/2017, os
quais dispõem que, no caso de extinção ou dissolução de comissão provisória ou diretório, a prestação de contas deverá ser
apresentada pela esfera partidária imediatamente superior, o Diretório Estadual do Partido no Ceará foi regularmente
notificado, deixando transcorrer in albis o prazo, restando caracterizada a ausência da prestação de contas anual, relativa ao
exercício de 2017, da sua Comissão Provisória do Município de Itapiúna-CE.
A prestação de contas objetiva principalmente o cumprimento da legislação eleitoral, com a finalidade de confirmar a correta
aplicação dos recursos gastos para a manutenção e funcionamento do órgão de direção. No caso de falta de prestação de
contas, o partido ficará sujeito às sanções previstas na legislação.
A Resolução do TSE 23.464/2015, aplicável quanto ao mérito no exercício de 2017, na forma do art. 65, § 3º.da Resolução nº
23.546/2017 que a revogou, assim determina:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
(…)
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto
não for regularizada a situação do partido político.
(…)
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.
Por sua vez a Resolução do TSE 23.465/2015, de 22/12/2015 (revogada pela Res. nº 23.571/2018), assim determina no seu
art. 42:
Art. 42.Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação.
Isso posto, em face da omissão do partido, considerando o posicionamento do Ministério Público Eleitoral e com fundamento
nos supracitados dispositivos legais, julgo como não prestadas as contas do ARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL –
PROS – Comissão Provisória Municipal – Itapiúna - CE, referente ao exercício financeiro de 2017 e determino que a referida
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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agremiação seja apenada com a suspensão de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, contado a partir da data
fixada pela lei para prestação de contas, bem como com a suspensão do seu registro ou anotação de órgão de direção
municipal, até que seja regularizada a situação.
Transitada em julgado, para o cumprimento do disposto no art. 42 da Res. do TSE 23.465/2015, oficie-se a Secretária
competente do TRE-CE, para suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e, quanto ao disposto no
art. 60, I, "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, oficiem-se os diretórios regional e nacional do partido para que não distribuam
cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado nesta sentença.
Registrem-se os dados do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO do TSE,
conforme dispõe a Resolução nº 23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Capistrano-CE, 9 de abril de 2019.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª, em respondência

111ª Zona Eleitoral
Sentenças
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
PROTOCOLO 1347/2017
AUTOS 1-73.2017.6.06.0111
NATUREZA: AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - AIME
IMPUGNANTES: SIGILOSO
ADVOGADO(S): FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURÇA (OAB/CE 6476), ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA
(OAB/CE 9694), JOSÉ MARQUES JUNIOR (OAB/CE 17.257)
IMPUGNADOS: SIGILOSO
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA (OAB/CE 10.550)
Por meio desta publicação, ficam as partes intimadas do inteiro teor da sentença abaixo.
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ajuizada pelo PR – Partido da República e seu
representante legal, o Sr. Antônio José Cavalcante Rangel, nos termos do art. 14, § 10, da Constituição Federal, contra
Eduardo Feijó Santos e Paulo Sérgio Mariz Santos, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos do município de Paramoti,
por suposta prática de abuso de poder econômico durante as Eleições 2016.
Citadas as partes e recebidas as defesas (fls. 213/240), o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela improcedência da
inicial (fls. 241/244).
O magistrado que à época respondia por essa Zona Eleitoral prolatou sentença na qual julgou improcedente a presente ação
(fls. 245/248).
Inconformados com o decisum, os impugnantes interpuseram recurso da referida decisão (fls. 250/274).
O egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em julgamento de 24 de abril de 2018 entendeu por conhecer e dar provimento
ao recurso, acolhendo a nulidade da sentença e determinando "o retorno dos autos à origem a fim de que realize a adequada
instrução processual, inclusive, com a oitiva das testemunhas arroladas" (fls. 317/332).
Foram interpostos embargos de declaração pelos impugnados (fls. 333/350), mas o Tribunal Regional Eleitoral embora tenha
conhecido, negou provimento aos embargos (fls. 367/379).
Interposto Recurso Especial contra a decisão que negou os embargos (fls. 380/389), foi negada a sua admissibilidade (fls.
392/396).
Remetidos pelo Tribunal e recebidos pelo Cartório Eleitoral os autos, foi marcada audiência de instrução para 27 de março de
2019, tendo a mesma sido adiada em razão de pedido do advogado de defesa (fls. 410/416), que já possuía outra audiência
marcada para a mesma data.
Todavia, na mesma petição em que requereram o adiamento, os impugnados solicitaram a extinção da presente Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo em razão da ocorrência da decadência.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Versando a questão acerca do prazo para o ajuizamento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, devemos analisar as
normas jurídicas que regulamentam o referido instituto.
Dispõe o art. 14, § 10, da Constituição Federal que o "mandato eletivo poderá ser impugnado no prazo de quinze dias contados
da diplomação". Tendo em vista que a sessão de diplomação dos candidatos eleitos durante as Eleições 2016 ocorreu em 15
de dezembro daquele ano, o termo inicial do prazo para o ajuizamento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo foi o
primeiro dia subsequente, ou seja, 16 de dezembro de 2016. Portanto, desta data devem ser contado 15 (quinze) dias.
É importante frisar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência são pacíficas em estabelecer o prazo para interposição da
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo como decadencial, portanto, não admitindo interrupção ou suspensão.
Desta forma, o período de recesso forense decorrido entre 20 de dezembro de 2016 e 6 de janeiro de 2017 não possui o
condão de "dilatar" o prazo constitucional de 15 (quinze) dias.
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Todavia, em decorrência de construção jurisprudencial, o termo final do ajuizamento da AIME obedece ao disposto no §1º do
artigo 184 do CPC, prorrogando-se até o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo. Sobre o tema, transcreve-se os
seguintes precedentes do TSE:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Afasta-se a alegação de intempestividade da AIME ajuizada em 7.1.2013, uma vez que o prazo para o ajuizamento da
referida ação, conquanto tenha natureza decadencial, deve obedecer aos ditames do art. 184, § 1º, do CPC, prorrogando-se
para o primeiro dia útil subsequente o termo final que recair em feriado ou dia em que não haja expediente normal no cartório.
Precedentes. […]
(Respe n° 138/RN. Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura. Acórdão de 10/03/2015. DJE de 23/03/2015, p. 33-34, grifo
nosso)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 184, § 1º, DO CPC. TERMO AD
QUEM. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO FIM DO PRAZO, CASO SE TRATE DE DIA
NÃO ÚTIL. PRECEDENTES DO TSE. AIME E AIJE. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE
INATACADO. SÚMULA 283/STF.1.
O TSE já assentou que o prazo para o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo, apesar de decadencial,
prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte se o termo final cair em feriado ou dia em que não haja expediente normal no
Tribunal. Aplica-se essa regra ainda que o tribunal tenha disponibilizado plantão para casos urgentes, uma vez que plantão não
pode ser considerado expediente normal. Precedentes. […]
3. Agravo regimental não provido.
(AgR-Respe n. 36623/ES. Rel. Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior. Acórdão de 24/04/2010. DJE de 24/05/2010, p. 58-59,
grifo nosso)
Mencionada na petição protocolada pela defesa, trago à colação a ementa do acórdão da Recurso Especial Eleitoral nº 224.2017.6.26.0298, referente às Eleições 2016, no qual o Tribunal Superior Eleitoral manteve este entendimento:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA DECADÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
EVIDENCIADA. PRAZO DE AJUIZAMENTO DA AIME. NATUREZA MATERIAL. FERIAS DOS ADVOGADOS INSTITUÍDA
PELO ART. 220 DO CÓDIGO FUX. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(…)
3. A redação do art. 220 do Código Fux - que instituiu as férias dos advogados -, de forma expressa, faz referência a
suspensão de prazos de natureza processual. Assim, não há como, ainda que por meio de uma interpretação extensiva, incluir
os prazos de natureza eminentemente material, como o prazo decadencial de ajuizamento da AIME, na suspensão
determinada pelo referido dispositivo.
4. Considerando-se que esta Corte Superior possui o entendimento de que o prazo para a propositura da ação de impugnação
de mandato eletivo, mesmo tendo natureza decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte, se o termo final cair em
feriado ou dia em que não haja expediente normal no Tribunal, conclui-se que, na hipótese, a AIME deveria ter sido ajuizada
até 9.1.2017
5. Diante das peculiaridades que norteiam esta justiça especializada, faz-se mister que as normas que, direta ou indiretamente,
influam no processo eleitoral, sejam interpretadas com vistas a conferir a máxima celeridade aos feitos eleitorais.
6. Recurso Especial conhecido e desprovido.
(Respe n. 224/SP. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Acórdão de 16/08/2018. DJE de 11/09/2018, p. 88-89, grifo nosso)
O instituto da decadência é matéria de ordem pública, incumbindo ao julgador, em qualquer fase do processo, e em qualquer
grau de jurisdição, verificada sua ocorrência, declará-la de ofício, nos termos do artigo 210 do Código Civil.
Isso posto, julgo extinta a presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, com resolução de mérito, em face da decadência
ocorrida, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil e art. 14, § 10, da Constituição Federal.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, faça as comunicações de estilo, dê-se baixa nos registros e arquivem-se os autos com as
anotações de praxe.
Cumpra-se.
Expedientes necessários.
Caridade, 11 de abril de 2019.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral da 111ª Zona

123ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO PARTIDO PATRIOTAS/PATRI DE CAUCAIA/CE
PROTOCOLO: 6336/2019
PROCESSO: 5-06.2019.6.06.0123
INTERESSADO: PARTIDO PATRIOTAS DE CAUCAIA/CE
PRESIDENTE: SILVIO DE ALENCAR MARTINS
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TESOUREIRO: REINALDO VIANA DE LIMA
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO ZANNINO DOS SANTOS, OAB/CE N.º 36.887
Pelo presente, de ordem do Exmo Juiz Eleitoral desta 123ª Zona, Dr. Neuter Marques Dantas Neto, intimo o Partido Patriotas –
PATRI - de Caucaia/CE e o seu Presidente e Tesoureiro, através de seu advogado, para que, no prazo de 20 (vinte) dias,
apresente comprovação de envio da Escrituração Contábil Digital (ECD) ou apresentação física da documentação, nos termos
do art. 25, caput, e 66 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, bem como § 4º do art. 26 da sobredita Resolução.
Caucaia/CE, 11 de abril de 2019.
Domingos Feitosa Oliveira Neto
Chefe de Cartório da 123ª Zona
INTIMAÇÃO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO/PSC DE CAUCAIA/CE
PROTOCOLO: 6203/2019
PROCESSO: 7-73.2019.6.06.0123
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE CAUCAIA/CE
PRESIDENTE: FRANCISCO ERIVELTO GONÇALVES JÚNIOR
TESOUREIRO: FRANCISCO EUFRASIO RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADO: FREDERICO CORTEZ BORBA, OAB/CE N.º 24.887
Pelo presente, de ordem do Exmo Juiz Eleitoral desta 123ª Zona, Dr. Neuter Marques Dantas Neto, intimo o Partido Social
Cristão – PSC - de Caucaia/CE e o seu Presidente e Tesoureiro, através de seu advogado, para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, apresente comprovação de envio da Escrituração Contábil Digital (ECD) ou apresentação física da documentação, nos
termos do art. 25, caput, e 66 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, bem como § 4º do art. 26 da sobredita Resolução.
Caucaia/CE, 11 de abril de 2019.
Domingos Feitosa Oliveira Neto
Chefe de Cartório da 123ª Zona
INTIMAÇÃO PARTIDO DEMOCRATAS/DEM DE CAUCAIA/CE
PROTOCOLO: 6297/2019
PROCESSO: 6-88.2019.6.06.0123
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATAS DE CAUCAIA/CE
PRESIDENTE: FRANCISCO ALBERTO MARTINS NETO
TESOUREIRO: LUIZA DELISE MARTINS SAMPAIO
ADVOGADO: GLAUCIA HANSEN MOTA DE SOUZA, OAB/CE N.º 21.742
Pelo presente, de ordem do Exmo Juiz Eleitoral desta 123ª Zona. Dr. Neuter Marques Dantas Neto, intimo o Partido
Democratas – DEM - de Caucaia/CE e o seu Presidente e Tesoureiro, através de seu advogado, para que, no prazo de 20
(vinte) dias, apresente comprovação de envio da Escrituração Contábil Digital (ECD) ou apresentação física da documentação,
nos termos do art. 25, caput, e 66 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, bem como § 4º do art. 26 da sobredita Resolução.
Caucaia/CE, 11 de abril de 2019.
Domingos Feitosa Oliveira Neto
Chefe de Cartório da 123ª Zona
REPUBLICAÇÃO - INTIMAÇÃO PARTIDO DA REPÚBLICA/PR DE CAUCAIA/CE
PROTOCOLO: 5462/2019
PROCESSO: 4-21.2019.6.06.0123
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA DE CAUCAIA/CE
PRESIDENTE: MILENNA TEIXEIRA MATOS
TESOUREIRO: ANA IRENE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO ZANNINO DOS SANTOS, OAB/CE N.º 36.887
Pelo presente, de ordem do Exmo Juiz Eleitoral desta 123ª Zona. Dr. Neuter Marques Dantas Neto, intimo o Partido da
República – PR - de Caucaia/CE e o seu Presidente e Tesoureiro, através de seu advogado, para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, apresente comprovação de envio da Escrituração Contábil Digital (ECD) ou apresentação física da documentação, nos
termos do art. 25, caput, e 66 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, bem como § 4º do art. 26 da sobredita Resolução.
Caucaia/CE, 11 de abril de 2019.
Domingos Feitosa Oliveira Neto
Chefe de Cartório da 123ª Zona
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