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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADO - 91ª ZE TABULEIRO DO NORTE
PORTARIA N.º 351/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 1º.4.2019, o Dr. SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA, Juiz da 9ª Zona
Eleitoral, Russas, para responder pela 91ª Zona Eleitoral, sediada em Tabuleiro do Norte, durante férias do Dr. Lucas Sobreira
de Barros Fonseca. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 9 de abril de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
LOTAÇÃO FUNCIONAL
PORTARIA N.º 356/2019 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO a decisão proferida no
Processo Administrativo Digital n.º 2.718/2019, RESOLVE lotar no Cartório da 88ª Zona Eleitoral - Eusébio o servidor JOSÉ
RICARDO DA CRUZ BEZERRA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro Permanente
desteTribunal, anteriormente lotado na Seção de Arquitetura e Engenharia – SAREN. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE. Fortaleza, 10 de abril de 2019.
Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
PORTARIA N.º 334/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso LX, do Regimento Interno deste Tribunal e CONSIDERANDO a solicitação da Corregedoria Regional Eleitoral, expressa
no Processo Administrativo Digital (PAD) n.° 5.392/2019,
RESOLVE designar os servidores CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA BEZERRA, ANDRÉ LUÍS PESSOA RAMALHO VIANNA,
FELIPE GOUVEIA COUTINHO, JOSÉ RIBEIRO FILHO e MÁRIO SÉRGIO ANDRADE CAVALCANTE, em conformidade com o
Provimento nº 2/2019 e a Portaria nº 2/2019 da Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará, para compor equipe de trabalho com
vistas a realizar as inspeções previstas no III Ciclo de Correições e Inspeções, no período de 8 a 12.4.2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza, 10 de abril de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
ALTERAÇÃO DE ESPECIALIDADE DE CARGO VAGO
PORTARIA N.º 358/2019 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso LI do art. 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Resolução
TSE n.º 22.581/2007 e no art. 10 da Resolução n.º 20.572/2000, CONSIDERANDO a decisão proferida no Processo
Administrativo Digital n.º 4.926/2019, RESOLVE alterar, para Engenharia Civil, a especialidade do cargo de Analista Judiciário,
Área Apoio Especializado, Especialidade Taquigrafia, criado pela Lei nº 8.868, de 14 de abril de 1994, que se encontra vago
em decorrência da aposentadoria de Marlyse Barbosa da Fonseca e Albuquerque. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE. Fortaleza, 10 de abril de 2019.
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
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Atos Diversos
DECISÃO
Adoto como razão de decidir as informações da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e da Secretaria de Controle Interno
(SCI), na forma do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/19991, e com fundamento no artigo 103, V, da Lei n.º 8.112/19902, defiro a
averbação do tempo de serviço prestado pela servidora Maria de Fátima da Silva Barbosa na empresa Procontabil S/S – ME.
O período de 3/2/1986 a 5/9/1989, constante da Certidão de Tempo de Contribuição encartada no documento PAD n.°
26.216/2019, deverá ser contabilizado neste Regional para os devidos fins legais, consoante discriminado na informação
exarada pela Seção de Normas e Jurisprudência de Pessoal (SENOP – documento PAD n.° 34.565/2019).
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para os registros necessários.
Publique-se. Cientifique-se a servidora interessada.
Fortaleza-CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Despachos
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-71.2016.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
Protocolo: 25.306/2016
REQUERENTE(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, Estadual, LUIZ ALBERTO VIDAL PONTES,
Presidente, KAMYLA CASTRO DE OLIVEIRA, Tesoureiro
ADVOGADA(S): Clara Rachel Feitosa Petrola - OAB: 15946/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“O PSDB requer, à fl. 273, prorrogação de prazo de igual período para cumprimento das diligências constantes do Relatório de
Diligências, fls. 873/877-v, da Secretaria de Controle Interno, “para que possa exercer seu pleno direito de ampla defesa e
contraditório.”
Com efeito, visando a efetiva prestação jurisdicional, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para que apresente os
esclarecimentos e os documentos pertinentes à regularização das contas.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 11 de abril de 2019.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Relator”
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 38/2019
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte
processo, ficando as partes intimadas que, caso não julgado, será incluído em nova pauta, salvo na hipótese em que o
julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):
RECURSO ELEITORAL Nº 67203 - CLASSE 30 (672-03.2016.6.06.0024)
ORIGEM: Sobral-CE (24ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz David Sombra Peixoto
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA "SOMOS TODOS SOBRAL" – SD/PRB/PTN/PSDC/PR/PMN/PTC/PMDB e
MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES, candidato ao cargo de Prefeito
ADVOGADOS(S): Vicente Aquino - OAB: 9665/CE e Francisco Di Angellis Duarte de Morais - OAB: 26772/CE
RECORRIDO(S): IVO FERREIRA GOMES, PREFEITO
ADVOGADOS(S): Sarah Feitosa Cavalcante - Oab: 13493/Ce, Erlon Albuquerque - OAB: 11750/Ce, Thiago Araújo Montezuma
- OAB: 23667/Ce, Francisco Diego Pote De Holanda Do Nascimento - OAB: Ce028278/Ce, Lucas Silva Aguiar - OAB:
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29357/Ce, Rodrigo Carvalho Arruda Barreto - OAB: 20238/Ce, Lia Pontes Sousa - OAB: 31448/Ce e Tércio Alves Machado OAB: 30.101/Ce
RECORRIDA(S): CHRISTIANNE MARIE AGUIAR COELHO
ADVOGADO(S): Lia Pontes Sousa - OAB: 31448/Ce e Francisco Diego Pote De Holanda Do Nascimento - OAB: Ce028278/Ce
ASSUNTO: Meios Processuais - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Eleições - Transgressões Eleitorais – Abuso - De
Poder Econômico - Candidatos - Cargos – Vice-Prefeito - Prefeito

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600121-41.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ HABEAS CORPUS (307) - Processo nº 0600121-41.2019.6.06.0000 Crateús - CEARÁ
ORIGEM: Crateús
RELATOR: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
PACIENTE: IVAN MONTE CLAUDINO
Advogados do(a) PACIENTE: IVAN MONTE CLAUDINO JUNIOR - CE12961, MARCIA MELO CARONE - CE36238,
AUGUSTO CESAR MELO CARONE - CE32160, JEAN VICTOR NUNES SARAIVA - CE34405, ANA SOFIA SANTANA DE
OLIVEIRA - CE35885, THIAGO SA PONTE - CE21950, LEONARDO WANDEMBERG LIMA BATISTA - CE20623, JOSE
BONFIM DE ALMEIDA JUNIOR - CE15545, JOSE ALBERTO DA SILVA - CE38099
AUTORIDADE COATORA: 020ª ZONA ELEITORAL CE
DESPACHO
Tratam os autos de Habeas Corpus impetrado por JOSÉ BONFIM DE ALMEIDA JÚNIOR, em favor de IVAN MONTE
CLAUDINO, objetivando o trancamento de Ação Penal, em trâmite na 20ª ZE, em que éréu o Paciente, por suposta prática do
crime eleitoral tipificado no art. 350, do CE.
Diante do exposto, determino a intimação do Juízo Eleitoral da 20ª ZE para apresentação de informações, com base no art.
6621, do Código de Processo Penal, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, determino o encaminhamento dos autos àProcuradoria Regional Eleitoral para manifestação.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 10 de abril de 2019.
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
Juiz Relator
1Art. 662. Se a petição contiver os requisitos do art. 654, §1o, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada
como coatora informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo, logo
que lhe for apresentada a petição.
Editais
Processo 0600123-11.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0600123-11.2019.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARIA ARNETE BORGES DEPUTADO ESTADUAL, MARIA ARNETE BORGES
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: EPIFANIO MACEDO LUNA FILHO - CE35716, JOSE MOREIRA LIMA JUNIOR CE006986 Advogados do(a) RESPONSÁVEL: EPIFANIO MACEDO LUNA FILHO - CE35716, JOSE MOREIRA LIMA JUNIOR
- CE006986
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Excelentíssimo Senhor DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente deste Tribunal
Regional Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram
apresentadas as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação
partidária e candidato, bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3
(três) dias, contados da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos.
Fortaleza, 12 de abril de 2019.
ROGERIO DA SILVA LOPES
Seção de Processamento COPRO - SJU
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Pauta de Julgamento
PAUTA N° 38/2019 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).
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600004-50.2019.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
INTERESSADO: CINZEL ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO: Processo Administrativo – Recurso – Aplicação de penalidade - Multa
PAUTA N° 38/2019 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).
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0601686-74.2018.6.06.0000
RECORRENTE: JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO
ADVOGADO: Adriano Ferreira Gomes Silva - CE9694
RECORRIDO: JÚLIO CÉSAR COSTA LIMA JÚNIOR
ADVOGADO: Bruno Queiroz de Freitas - CE23151
REF. REPRESENTAÇÃO Nº 0601686-74.2018.6.06.0000
ORIGEM: MARACANAÚ/CE
RELATOR: JUIZ TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
REPRESENTANTE: JÚLIO CÉSAR COSTA LIMA JÚNIOR
ADVOGADO: Bruno Queiroz de Freitas - CE23151
REPRESENTADO: JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO
ADVOGADO: Adriano Ferreira Gomes Silva - CE9694
REPRESENTADO: ROBERTO SOARES PESSOA
ADVOGADO: Adriano Ferreira Gomes Silva - CE9694
REPRESENTADA: FERNANDA ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA
ADVOGADOS: Adriano Ferreira Gomes Silva - CE9694
Francisco Monteiro da Silva Viana - CE15287
LITISCONSORTE PASSIVO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS: Sílvia Maria Casaca Lima - Sp307184, Rodrigo Ruf Martins - Sp287688, Rodrigo Miranda Melo da Cunha Sp266298, Priscila Pereira Santos - Sp310634, Priscila Andrade - Sp316907, Natalia Teixeira Mendes - Sp317372, Janaína
Castro Félix Nunes - Sp148263, Danielle de Marco - Sp311005, Carina Babeto Caetano - Sp207391, Celso de Faria Monteiro Sp138436, Camila de Araújo Guimarães - Sp333346
ASSUNTO: Representação – Eleições 2018 - Propaganda Eleitoral - Internet
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Coordenadoria Contábil e Financeira
Atos Diversos
Diárias pagas em março 2019
O Secretário de Orçamento e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, cumprindo as determinações constantes do
art. 2º da Resolução TSE n.º 23.323 e do art. 3º, inciso III, da Resolução CNJ n.º 73/2009, vem tornar pública a concessão de
diárias a servidor(es) e/ou magistrado(s) abaixo:
Proto
colo

Nome

Cargo

Destino

Finalidade

Período

Valor
Unitário

3587/
2019

INÁCIO DE
ALENCAR
CORTEZ NETO

Membro –
TRE-CE

Várzea Alegre,
Aurora, Jucás,
Acopiara-CE

II Ciclo de correições e
inspeções 2019

10 a
560,00
14/03/2019

Total
das
Diárias
2520,00

OP
nº
647
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3587/
2019

ROMMEL
MOREIRA
CONRADO

Juiz
Auxiliar

Várzea Alegre,
Aurora, Jucás,
Acopiara-CE

II Ciclo de correições e
inspeções 2019

10 a
532,00
16/03/2019

3458,00

647

2663/
2019

HAROLDO
CORREIA DE
OLIVEIRA
MÁXIMO

Membro TRE-CE

Poconé - MT

Participar do 75º Encontro
do Colégio de Presidentes
dos TRE- CE

28 a
560,00
31/03/2019

2170,00

705

2663/
2019

DANIEL
CARVALHO
CARNEIRO

Juiz
Auxiliar

Poconé - MT

28 a
532,00
31/03/2019

2114,00

705

4350/
2019

INÁCIO DE
ALENCAR
CORTEZ NETO

Membro TRE-CE

Tauá – CE

Acompanhar o
Desembargador Presidente
no 75º Encontro do Colégio
de Presidentes dos
Tribunais Regionais CPTREL
Presidir Audiência de
Abertura dos Trabalhos
Revisionais da 19ª ZE Tauá

21 a
560,00
23/03/2019

1400,00

746

4350/
2019

ROMMEL
MOREIRA
CONRADO

Juiz
Auxiliar

Tauá – CE

Participar da Audiência de
Abertura dos Trabalhos
Revisionais da 19ª ZE Tauá

21 a
532,00
23/03/2019

1330,00

746

3795/
2019

HAROLDO
CORREIA DE
OLIVEIRA
MÁXIMO

Membro TRE-CE

Brasília - DF

04 a
700,00
06/04/2019

1750,00

773

3988/
2019

DANIEL
CARVALHO
CARNEIRO

Juiz
Auxiliar

Rio de Janeiro
- RJ

Participar da abertura do
VIII Encontro Nacional das
Escolas Judiciárias
Eleitorais ENEJE e de
Reunião com a Presidente
do TSE
Participar do Seminário
Internacional
Transparência e Combate
à Corrupção

24 a
665,00
27/03/2019

2380,00

799

3988/
2019

ROMMEL
MOREIRA
CONRADO

Juiz
Auxiliar

Rio de JaneiroRJ

Participar do Seminário
Internacional
Transparência e Combate
à Corrupção

24 a
665,00
27/03/2019

2380,00

780

Fortaleza, 10 de abril de 2019
IBERE COMIN NUNES
Diárias pagas em março 2019
O Secretário de Orçamento e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, cumprindo as determinações constantes do
art. 2º da Resolução TSE n.º 23.323 e do art. 3º, inciso III, da Resolução CNJ n.º 73/2009, vem tornar pública a concessão de
diárias a servidor(es) e/ou magistrado(s) abaixo:
Proto
colo

Nome

3587/
2019

Matrícula

Cargo

Destino

Finalidade

Afast
ament
o de

Afast
ament
o até

Valor
Unitário

Total
das
Diárias

OP
nº

ANDRÉ LUÍS 67340
PESSOA
R.
VIANNA

Analista
Judiciário

Várzea Alegre, II Ciclo de correições e 10/03/
Aurora, Jucás, inspeções
2019
Acopiara
e
Iguatu-CE

16/03/
2019

448,00 e 2425,15
336,00

647

3587/
2019

CARLOS
ANDRÉ
OLIVEIRA
BEZERRA

67455

Analista
Judiciário

Várzea Alegre, II Ciclo de correições e 10/03/
Aurora, Jucás, inspeções
2019
Acopiara
e
Iguatu-CE

16/03/
2019

448,00 e 2425,15
336,00

647

3587/
2019

FELIPE
GOUVEIA
COUTINHO

88796

FC - 06

Várzea Alegre, II Ciclo de correições e 10/03/
Aurora, Jucás, inspeções
2019
Acopiara
e
Iguatu-CE

16/03/
2019

448,00 e 2425,15
336,00

647
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3587/
2019

JOSÉ RIBEIRO 13034
FILHO

Analista
Judiciário

3587/
2019

MÁRIO
SÉRGIO
ANDRADE
CAVALCANTE

68052

Técnico
Judiciário

2662/
2019

MÁRIO
81732
HENRIQUE DE
PAIVA
REGINALDO
ORLEANES
14430
CAVALCANTI
DE OLIVEIRA
VIANA
CARLOS
ANTÔNIO
SAMAPIO DE
MELO
JARBAS
MARINHO
LOPES
LUTHIANO
SANDE LIMA
VASCONCELO
S
ALAISE
AZEVEDO
RODRIGUES
MOTA
CARLOS
HENRIQUE
COUTINHO
RODRIGUES

4143/
2019

GLADSTONE
FAÇANHA
BARBOSA
LOMA

4143/
2019

MÁRCIO JUCÁ 78800
JEREISSATI

CJ – 2

4148/
2019

NODGE JOSÉ 12380
DANTAS
HOLANDA

Técnico
Judiciário

4180/
2019

MÁRIO
81732
HENRIQUE DE
PAIVA
REGINALDO

Técnico
Judiciário

3617/
2019

2757/
2019

3032/
2019
3034/
2019

3047/
2019

3876/
2019
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Várzea Alegre,
Aurora, Jucás,
Acopiara
e
Iguatu-CE
Várzea Alegre,
Aurora, Jucás,
Acopiara
e
Iguatu-CE

II Ciclo de correições e 10/03/
inspeções
2019

16/03/
2019

448,00 e 2425,15
336,00

647

II Ciclo de correições e 10/03/
inspeções
2019

16/03/
2019

448,00 e 2425,15
336,00

647

Técnico
Judiciário

Pereiro – CE

Instalação
equipamentos

de 23/02/
2019

23/03/
2019

336,00

336,00

651

CJ – 3

Brasília – DF

Participar 1ª Reunião do 24/03/
GT Portaria TSE 1052/18 2019

28/03/
2019

420,00

2073,89

656

13891

CJ – 3

Brasília – DF

Participar de Reunião do 17/03/
GT
constituído
pela 2019
Portaria TSE nº 1100/18

22/03/
2019

420,00

2452,52

662

12968

CJ – 3

30/03/
2019

420,00

2032,52

673

69377

FC - 4

Florianópolis – Participar
no
2º 26/03/
SC
Desenvolve JE a ser 2019
realizada no TRE-SC
Florianópolis – Participar
no
2º 26/03/
SC
Desenvolve JE a ser 2019
realizada no TRE-SC

30/03/
2019

420,00

2032,52

678

47528

CJ - 2

Florianópolis – Participar
no
2º 26/03/
SC
Desenvolve JE a ser 2019
realizada no TRE-SC

30/03/
2019

420,00

2032,52

679

73476

Técnico
Judiciário

Acaraú - CE

11/03/
2019

13/03/
2019

336,00

715,89

684

67897

Técnico
Judiciário

17/03/
2019

22/03/
2019

420,00

2452,52

690

17/03/
2019

22/03/
2019

420,00

2452,52

691

11/03/
2019

16/03/
2019

336,00

1641,15

695

13/03/
2019

16/03/
2019

336,00

1051,89

696

Montagem
e
desmontagem
dos
equipamentos
de
TI
relativos à mudança do
Cartório
Eleitoral
de
Acaraú
Brasília – DF
Participação no Curso
Segurança
em
Instalações de TI - Data
Center na Empresa NTT
Soluções
em
Treinamento.
Brasília – DF
Participação no Curso
Segurança
em
Instalações de TI - Data
Center na Empresa NTT
Soluções
em
Treinamento.
Baturité,
Acompanhar os serviços
Uruburetama e de instalação do Cartório
Itapipoca – CE Eleitoral
de
Baturité,
manutenção elétrica em
Uruburetama
e
manutenção
elétrica,
hidrossanitária
e
na
infraestrutura do prédio
em Itapipoca
Massapê
e Instalar
novos
kits
Santana
do biométricos.
Acaraú
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4068/
2019

FÁBIO
BARROSO
BRITO

62488

Técnico
Judiciário

Brasília – DF

Treinamento de Data 17/03/
Center na Empresa NTT 2019
Soluções
em
Treinamento.

22/03/
2019

420,00

2452,52

698

4233/
2019

MIRNA
CHRISPIM
GUIMARÃES

12917

Técnico
Judiciário

Tauá – CE

Participar do cerimonial 21/03/
da audiência de abertura 2019
da revisão biométrica
da19ª Zona – Tauá.

23/03/
2019

336,00

757,26

703

4229/
2019

IVAN
ALEXANDRE
SAMPAIO
JÚNIOR

13883

Técnico
Judiciário

26/03/
2019

29/03/
2019

336,00

1010,52

704

2663/
2019

HUGO
PEREIRA
FILHO

12283

CJ - 4

27/03/
2019

30/03/
2019

532,00

1989,89

705

2663/
2019

CAIO
SILVA 73581
GUIMARÃES

CJ -2

27/03/
2019

30/03/
2019

448,00

1779,26

705

2663/
2019

ALINE
OLIVEIRA
MARTINS

CJ -2

27/03/
2019

30/03/
2019

448,00

1625,89

705

4044/
2019

LORENA
DE 68001
ALMEIDA
MORAIS BELO

CJ – 2

Limoeiro
do Iniciar o 1º Ciclo de
Norte – CE
manutenção
preventiva
(1º STE 2019) nas urnas
eletrônicas nas urnas
eletrônicas do CAMU de
Limoeiro do Norte.
Poconé – MT
Participar da Reunião de
Diretores- Gerais dos
TRE’s bem como do
75ºEncontro do Colégio
de
Presidentes
dos
Tribunais Regionais CPTREL
Poconé – MT
Assessorar
o
Desembargador
Presidente
no
75º
Encontro do Colégio de
Presidentes dos Tribunais
Regionais - CPTREL.
Poconé – MT
Assessorar
o
Desembargador
Presidente
no
75º
Encontro do Colégio de
Presidentes dos Tribunais
Regionais - CPTREL e
participar da Reunião dos
Assessores
de
Comunicação da Justiça
Eleitoral
Tauá – CE
Participar de audiências
de abertura da revisão
biométrica da 19ª Zona –
Tauá e visita ao posto de
atendimento de Parambu

21/03/
2019

23/03/
2019

336,00

757,26

706

4256/
2019

PEDRO
JARDELINO
NETO

Técnico
Judiciário

Brasília -DF

Curso de Data Center

17/03/
2019

22/03/
2019

420,00

2452,52

702

4229/
2019

ANTÔNIO
78370
RONALDO DE
ALMEIDA
FARIAS
JOSÉ BRASIL 67749
DE
SOUSA
FILHO

FC – 1

Sobral – CE

Resgate de veículo com 14/03/
avaria mecânica
2019

15/03/
2019

420,00

547,26

710

Analista
Judiciário

Fortaleza – CE

Participar
Cerimônia 11/03/
Prêmio Boas Práticas 2019
Justiça Eleitoral

12/03/
2019

420,00

378,63

741

CJ -3

Tauá – CE

Assessorar
o 21/03/
Desembargador
na 2019
Audiência de Abertura
dos
Trabalhos
Revisionais da 19ª ZE Tauá

23/03/
2019

448,00

1037,26

746

4296/
2019

4350/
2019

83662

83360

MARIA
88753
CECÍLIA
DE
SÁ ARRUDA
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4350/
2019

JANIS MARIA 76513
BEZERRA
CARACAS

FC – 05

Tauá – CE

Assessorar
o 21/03/
Desembargador
na 2019
Audiência de Abertura
dos
Trabalhos
Revisionais da 19ª ZE Tauá

23/03/
2019

448,00

1037,26

746

4462/
2019

TEREZA
HELENA
FERREIRA
PARENTE

14049

Analista
Judiciário

Sobral - CE

Participar da Reunião da 20/03/
Comissão Gestora de 2019
Ações para a Cidadania

22/03/
2019

420,00

925,89

748

4507/
2019

JOÃO
68338
ROGÉRIO
ALEXANDRIN
O
DE
MENDONÇA
AGUEDA
12313
ODETE
GURGEL DE
LIMA
SABRINA
79890
D’HENRIQUE
PIERRE

Técnico
Judiciário

Canindé,
Realizar
serviços
de
Quixadá
e manutenção
elétrica,
Banabuiú - CE. manutenção
e
desmontagem
de
condicionadores de ar.
Brasília – DF
Participar do VIII Encontro
das Escolas Judiciárias
Eleitorais.

20/03/
2019

23/03/
2019

336,00

1051,89

758

04/04/
2019

05/04/
2019

420,00

855,26

765

FC – 06

Brasília – DF

Participar do VIII Encontro 04/04/
das Escolas Judiciárias 2019
Eleitorais.

05/04/
2019

420,00

855,26

766

4649/
2019

ROSALY
FREIRE
RABELO

FC – 06

Florianópolis – Participar
no
2º 26/03/
SC
Desenvolve JE a ser 2019
realizada no TRE-SC

29/03/
2019

420,00

1612,52

768

4474/
2019

CARLOS
13530
AUGUSTO DO
NASCIMENTO

Técnico
Judiciário

Acaraú – CE

13/03/
2019

336,00

715,89

769

4450/
2019

STÊNIO
GARDEL MAIA

68737

FC – 01

Itapipoca
Sobral

4662/
2019

MARCUS
VINÍCIUS
VIANA
OLIVEIRA

68010

Técnico
Judiciário

80310

Analista
Judiciário

4029/
2019

4029/
2019

13395

CJ – 2

DE

4685/
2019

AFONSO
FLÁVIO
ROCHA DINIZ

4790/
2019

LORENA
DE 68001
ALMEIDA
MORAIS BELO

CJ – 2

Conduzir
SEQUI.

equipe

da 11/03/
2019

e Iniciar o 1º Ciclo de
manutenção
preventiva
(1ºSTE 2019) nas urnas
eletrônicas do CAMU de
Itapipoca e Sobral.
Brasília – DF
Participar
do
Curso
Gestão do Patrimônio
Imobiliário
na
Administração Pública

01/04/
2019

05/04/
19

420,00

925,00

770

24/03/
2019

27/03/
2019

420,00

1695,26

781

Brasília – DF

24/03/
2019

27/03/
2019

420,00

1695,26

782

28/03/
2019

30/03/
2019

336,00

757,26

793

Participar
do
Curso
Gestão do Patrimônio
Imobiliário
na
Administração Pública
Santana
do Participar de audiências
Acaraú – CE
de abertura da revisão
biométrica das 44ª zona –
Santana do Acaraú e 45ª
ZE

Fortaleza, 10 de abril de 2019
IBERE COMIN NUNES
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)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
008ª Zona Eleitoral
Editais
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS CANDIDATO ELEIÇÕES 2016 ICAPUÍ
PROCESSO: 806-78.2016.6.06.0008
PROTOCOLO: 171.723/2016
INTERESSADO: ALISON FERREIRA DA COSTA
EDITAL Nº 010/2019
O Exmo. Dr. Jamyerson Câmara Bezerra, Juiz da 008ª Zona Eleitoral - Aracati/CE, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO, a todos quanto do presente edital virem ou dele tiverem ciência, que NOTIFICA o Sr. ALISON FERREIRA DA
COSTA, candidato a vereador pelo município de Icapuí, nas Eleições 2016, para que no prazo de 03 (três) dias apresente sua
prestação de contas eferente as Eleições de 2016, na forma estabelecida na Resolução TSE nº 23.463/2015, sob pena de
serem declaradas não prestadas as contas e aplicação da sanção prevista no art. 73, I, da referida resolução. E, para que se
lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente Edital no local de
costume deste Cartório, pelo prazo de 10 (dez) dias e publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Aracati/CE, aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de 2019. Eu, Glaucio Lucas Silva de
Souza, Chefe de Cartório, matrícula 68.354, digitei. O MM. Juiz Eleitoral da 08ª Zona, subscreve abaixo.
Jamyerson Câmara Bezerra
Juiz da 008ª Zona Eleitoral

029ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 33-62.2019.6.06.0029 (Prot. nº 3.084/2019)
INTERESSADO: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PSOL EM QUIXERÉ-CE
INTERESSADO: PAULO DRAIGO NUNES DE FREITAS - PRESIDENTE MUNICIPAL DO PSOL EM QUIXERÉ-CE
INTERESSADO: THALES MARDÔNIO RABELO DIAS - TESOUREIRO MUNICIPAL DO PSOL EM QUIXERÉ-CE
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 14/15 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queiram, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 88 da Res. TSE n.º 23.553/2017).
SENTENÇA Nº 039/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em Quixeré, que
não apresentou perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas relativa às Eleições 2018, desobedecendo o art. 52 da
Res. TSE n.º 23.553/2017, conforme a Informação do Chefe do Cartório Eleitoral desta 29ª ZE-CE às fls. 02 destes autos.
A referida agremiação partidária, seu presidente e seu tesoureiro foram citados, através de mandados de citação, fls. 09/11,
conforme determina o art. 52, § 6º, IV da Res. TSE n.º 23.553/2017. Certidão do chefe de cartório às fls. 12 informa que
decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou interposto.
Cumpre ressaltar que, conforme certidão do chefe de cartório às fls. 12, não foram encontrados registros de repasses de
recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada ou de recursos de origem não identificada para a representação municipal do
PSOL em Quixeré no período eleitoral de 2018, bem como não foi verificada movimentação financeira da referida agremiação
partidária no citado período.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou, às fls. 13/13v, parecer manifestando-se pela declaração de
não prestação das referidas contas, aplicando-se as devidas sanções.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas das Eleições 2018 do Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL) em Quixeré, com fundamento na Lei nº 9.504/97 e Res. TSE nº 23.553/2017.
O art. 52 da Res. TSE n.º 23.553/2017 determina que as direções municipais devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30
(trinta) dias após as eleições, a sua prestação de contas relativa ao pleito eleitoral. Tal obrigação não foi cumprida pelo Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL) em Quixeré em relação às Eleições 2018, mesmo após citação através mandado (art. 52, § 6º,
inciso IV da Res. TSE n.º 23.553/2017).
Importante salientar que a referida obrigação permanece mesmo que não haja o recebimento de cotas do Fundo Partidário
e/ou recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada durante o periodo
eleitoral.
Por oportuno, lembro as previsões dos arts. 77 e 83 da Res. TSE nº 23.553/2017 abaixo transcritos:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
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a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
...
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
...
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Em face do exposto, em conformidade com o parecer do MPE às fls. 13/13v, do que consta nos autos e com fundamento no
art. 77, inciso IV, alínea "a" da Res. TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS a presente Prestação de Contas relativa
às Eleições 2018 do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em Quixeré-Ce. Em decorrência, o referido órgão partidário
municipal deve este permanecer com suas atividades suspensas, além de impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, pelo tempo em que permanecer omisso.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o transito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sobre a decisão de suspensão do referido órgão partidário
municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-Ce, 12 de abril de 2019.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-Ce

037ª Zona Eleitoral
Editais
Edital nº 14/2019
O magistrado Edison Ponte Bandeira de Melo, Juiz desta 37ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, sediada
no município de Caucaia, no uso de suas atribuições etc;
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, para fins de direito, manda CITAR o senhor
JUSCELINO DE SOUZA, brasileiro, Presidente do Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL – de CaucaiaCE, com endereço na Rua Estados Unidos, 888, – Parque das Nações, Telefones Celular: 8954.4042, Caucaia-CE, para
apresentar prestação de contas partidária referente às Eleições Gerais de 2018, no prazo legal de 3 (três) dias, no Fórum
Eleitoral Dr. Jesus Xavier de Brito, Rua Coronel Correia 1540, Centro, Caucaia-CE, CEP: 61600-000. Eu, ____, Luiz Alberto
Oliveira Júnior, Chefe de Cartório, lavrei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz da 37ª Zona Eleitoral,
Caucaia-CE.
Caucaia-CE, 12 de abril de 2019.
Edison Ponte Bandeira de Melo
Juiz da 37ª Zona Eleitoral
Caucaia/CE
Edital nº 15/2019
O magistrado Edison Ponte Bandeira de Melo, Juiz desta 37ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, sediada
no município de Caucaia, no uso de suas atribuições etc;
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, para fins de direito, manda CITAR o senhor
LUIZ GONZAGA NETO, brasileiro, Presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – de Caucaia-CE,
com endereço na Rua Paulo Gomes da Silva, 89, – Parque Soledade, Telefones Celular:9853.3777, Caucaia-CE, para
apresentar prestação de contas partidária referente às Eleições Gerais de 2018, no prazo legal de 3 (três) dias, no Fórum
Eleitoral Dr. Jesus Xavier de Brito, Rua Coronel Correia 1540, Centro, Caucaia-CE, CEP: 61600-000. Eu, ____, Luiz Alberto
Oliveira Júnior, Chefe de Cartório, lavrei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz da 37ª Zona Eleitoral,
Caucaia-CE.
Caucaia-CE, 12 de abril de 2019.
Edison Ponte Bandeira de Melo
Juiz da 37ª Zona Eleitoral
Caucaia/CE

043ª Zona Eleitoral
Despachos
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº: 4-67.2019.6.06.0043
PROTOCOLO Nº 4968/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
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INTERESSADOS: CLAÚDIO GONÇALVES LAVOR, PRESIDENTE DO PARTIDO, E ADEMAR RIBEIRO LUNA SOBRINHO,
TESOUREIRO DO PARTIDO
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL PDT - JUCÁS
ADVOGADO: ZAQUEU QUIRINO PINHEIRO, OAB-CE N° 21.181
NOTIFICAÇÃO
De ordem da MM. Juíza Eleitoral da Zona 43, Dra. YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR, no uso de suas atribuições
legais, NOTIFICO o Presidente e o Tesoureiro do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Jucás/CE para, no prazo de 3
(três) dias, manifestarem-se sobre o exame técnico, juntando extrato bancário da ocnta descerita abaixo referente aos meses
de julho, agosto e setembro de 2018, sob pena de preclusão. Jucás/CE, 12 de abril de 2019. Eu, _____, Antonio Ednaldo
Lemos, Chefe do Cartório Eleitoral de Jucás, digitei e subscrevi.
PROCESSO Nº: 4-67.2019.6.06.0043
PROTOCOLO Nº 4968/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
TIPO: FINAL
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – PDT – JUCÁS
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR
Trata-se de prestação de contas de campanha do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Jucás/CE referentes às
Eleições Gerais 2018.
Em análise preliminar, constatou-se o seguinte:
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 01/04/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
1.2 Representação: o partido está representado por advogado, com procuração devidamente assinada pelo presidente e
tesoureiro do órgão partidário municipal;
1.3 Impugnação: o edital foi publicado no Diário Oficial e mural e não houve impugnação.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos
bancários extraídos do Módulo SPCE (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
DIVERGÊNCIA
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
Todos
15.770.942/0 BRASIL
2225
0000000001212125
001-26
Com efeito, o extrato bancário retirado do Módulo SPCE, à fl. 22, atesta a existência de movimentação financeira na
conta referida acima, mais precisamente quanto a um cheque, contrariando o extrato de prestação de contas final.
Diante do exposto, indica-se a notificação do Partido para se manifestar sobre a divergência encontrada, juntar aos
autos extrato bancário dos meses de julho, agosto e setembro de 2018 e, se for o caso, apresentar contas retificadoras, no
prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 72, §1 e §2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Jucás/CE, 12 de abril de 2019.
Antonio Ednaldo Lemos
Chefe do Cartório Eleitoral da 043ª Zona Eleitoral - Jucás/CE

048ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA 023/2019
Ref. Pet Nº 1-97.2019.6.06.0048
Assunto: REQUERIMENTO – REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 –
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Requerente: PSD – Nova Russas; Marcos Alberto Martins Torres (Presidente); Francisco Eduardo de Sousa Jovita
(Tesoureiro).
Advogado (a) constituído: Maria das Graças Mendes Diogo Martins - OAB-CE 8.245.
Vistos.
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas anuais, formalizado pelo Partido da Social Democrático –
PSD de Nova Russas/CE, referente ao exercício financeiro do ano de 2015.
Os autos seguiram o trâmite processual previsto no art. 59 da Resolução n.º 23.546/17 do TSE, sendo realizados,
regularmente, todos os atos cabíveis.
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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Foi emitido relatório técnico, externando a inexistência de repasses de recursos públicos e emissão de recibos
eleitorais, no período entre 01/01/2015 e 31/12/2015.
O Ministério Público Eleitoral, por seu turno, acolhe o relatório e manifesta-se, também, pelo acatamento do pedido de
regularização.
É a síntese do necessário.
Fundamento e Decido.
Versam os autos sobre pedido de regularização da prestação de contas anual, relativas ao exercício financeiro de
2015, em que o Partido da Social Democrático – PSD de Nova Russas/CE pleiteia a regularização da inadimplência e, por sua
vez, a suspensão da sanção imposta na sentença transitada em julgado, proferida no processo de prestação de contas do
exercício financeiro 2015.
Prima facie, observa-se que a pretensão do partido político não visa a desconstituição da coisa julgada. Pede, todavia,
pela regularização da situação, e o faz com fulcro na Resolução n.º 23.546/17 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, que em
seu artigo 59, estabelece:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou
relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados para fins de
devolução ao Erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento apresentado, aplicando ao órgão
partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Desta feita, não há nos presentes autos, afronta à coisa julgada, permanecendo como proferida a r. sentença que
julgou como não prestadas as contas do exercício de 2015. Todavia, referida sentença aplicou a sanção ao partido político de
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, bem como a suspensão do seu registro ou a anotação,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Compulsando os autos, verifico que o partido político não abriu conta bancária no exercício 2015. Outrossim,
apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício, em substituição ao Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício (art. 29, XXIII da Res. 23.546/17).
Quanto às demais peças contábeis exigidas pelo art. 29, partido político apresentou relatório informando que não teve
movimento de nenhuma natureza.
Nessa seara, forçoso reconhecer que a documentação apresentada pela agremiação está apta a elidir a restrição
imposta em decorrência de sua omissão, possibilitando, inclusive, a realização de análise técnica (confronto de informações
com outros órgãos da Justiça Eleitoral), conforme parecer conclusivo de fls. 35/35v.
Assim, no caso em questão, a prestação de contas não deve ser objeto de novo julgamento, visto que foi apresentada
após o trânsito em julgado da decisão que julgou as contas como "não prestadas".
De outra parte, ressalta-se que nenhuma irregularidade foi detectada em desfavor do partido político no exercício de
2015, especialmente quanto ao recebimento de verbas do fundo partidário, receita de origem não identificada ou de fonte
vedada. No entanto, necessário ser considerada a sua apresentação para fins de divulgação, como ocorrido, e para o fim de
cessar a sanção de suspensão de eventuais repasses das quotas do fundo partidário.
Portanto, diante da apresentação das peças contábeis, torna-se medida de rigor a cessação da sanção de suspensão
imposta à agremiação partidária.
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de regularização das contas referentes ao exercício de 2015, o que faço
com fundamento no artigo 59 da Resolução n.º 23.546 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, determinando o levantamento da
situação de inadimplência do partido e seus dirigentes, com o precípuo fim de fazer cessar a suspensão do repasse das quotas
do fundo partidário ao Partido da Social Democrático – PSD de Nova Russas/CE e o impedimento de registro/anotação do
órgão de direção e/ou composição partidária, a contar da data de apresentação das contas, ou seja, 26/12/2018, fazendo-se a
ressalva de que outras sanções da mesma espécie impostas em razão de exercícios financeiros diversos não estão
abrangidas pela presente decisão.
P.R.I.
Ciência ao MPE.
Ainda, após o trânsito em julgado, determino:
1) Expeçam-se ofícios às direções nacional e estadual comunicando a revogação da suspensão de recebimento de
quotas do fundo partidário, relativamente ao exercício de 2015; e
2) Proceda-se à atualização no SICO – Sistema de Informação de Contas desta Justiça Especializada.
Por fim, cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 08 de Abril de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral

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

Ano 2019, Número 069

Fortaleza, segunda-feira, 15 de abril de 2019

Página 14

SENTENÇA 022/2019
Processo n. 6-22.2019.86.06.0048
ACUSADO: RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE SOUZA
Trata-se de ação instaurada para restaurar os autos da ação penal nº 1-39.2015.6.06.0048, a qual desapareceu do cartório
eleitoral no ano de 2017.
Referida ação penal foi ajuizada pelo Ministério Público em face de RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE SOUZA pela prática
de suposto crime previsto no art. 309 do CE, praticado em 05.10.2014.
Dentre as peças colacionadas aos autos para fins de restauração dos autos, tem-se a cópia da denúncia – fls.11-12 e as
certidões de antecedentes criminais do acusado – fl. 20-21.
À fl. 36 o Ministério Público se manifestou pela restauração dos autos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No caso, pela análise detida dos autos, vislumbro que a pretensão punitiva do crime objeto da ação penal n. nº 139.2015.6.06.0048, objeto de restauração, encontra-se prescrito, pela modalidade de prescrição virtual.
A principal vantagem dessa teoria é que se evita o desperdício de força de trabalho por parte do aparelho Judiciário,
justificando-se diante da evidente inutilidade do processo, implicando na ausência de interesse processual.
É bem verdade que a orientação do magistério jurisprudencial – salvo algumas decisões de juízos de primeira instância e
algumas decisões de alguns Tribunais –, notadamente da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de negar a admissibilidade, na ordem jurídico-penal pátria, dessa tese, não sendo possível a incidência da chamada prescrição
com base na pena em perspectiva.
No entanto, sou da opinião de que a tese deve ser admitida, devendo o magistrado, no caso concreto, pesar os fatores de
vantagem e de desvantagem apontados. Certo é que a Constituição Federal prevê dentre os princípios de Direito
Administrativo a Eficiência (artigo 37, “caput”, da CF/88), destacando-se ainda o Princípio da Economia Processual vigente no
processo penal brasileiro. Neste sentido o Magistrado deve conduzir o processo penal moderno de forma eficaz, sem apegos a
formalismos exacerbados. Certamente o Código Penal não faz qualquer previsão legal da prescrição virtual, mas a
continuidade de uma ação penal prescrita na realidade forense brasileira, na qual os ofícios criminais tem um número
exacerbado de feitos, representa um atentado a economia processual e uma decisão carente de lógica.
Me parece que, na grande maioria dos casos, eventual risco de desperdício de atividade jurisdicional justifica-se, plenamente,
para evitar a possibilidade de beneficiar injustamente algum indiciado ou acusado com a prescrição penal antecipada, baseada
em uma pena em perspectiva, dosada a partir de uma análise antecipada e provisória dos elementos dos autos.
Entretanto, em hipóteses excepcionalíssimas, como ocorre em casos em que falta pouco tempo para transcorrer o prazo
prescricional ou naqueles outros em que há grande possibilidade – quase certeza – de que a pena aplicada, ao final, seja
fixada em montante cuja prescrição retroativa certamente ocorrerá, a prescrição antecipada deve ser declarada.
Na espécie, pela análise dos autos tem-se que a sanção cominada ao citado delito fica entre os limites de 01 ano a 03
anos (vide arts. 284 e 309 do CE).
No entanto, ao compulsar os autos, observo que, na hipótese concreta, o conjunto probatório demonstra que as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, sendo este tecnicamente primário (certidão de fls. 21-22),
além do que não incidem circunstâncias agravantes nem causas de aumento de pena.
Por essas razões, seria bem provável que o acusado, se condenado, teria sua pena fixada no mínimo legal de 01 ano.
Assim, levando em conta que, em perspectiva, a pena aplicada seria de 01 ano, o prazo prescricional aplicável seria o de 04
ano, previsto no art. 109, V do CP. Ademais, ainda que incidissem no caso algumas circunstancias desfavoráveis, seria
praticamente impossível a pena chegar ao patamar de dois anos.
Destaco ainda que das peças juntadas aos autos para restauração, apenas consta cópia da denúncia, não havendo qualquer
despacho de recebimento da mesma, logo, não há que se falar em interrupção da prescrição.
Assim, se o fato ocorreu em 05/10/2014, não tendo havido até o presente momento recebimento de denúncia, a
prescrição em perspectiva se consumou em 04/10/2018.
Pelas razões expostas, reconheço a prescrição com base na pena em perspectiva e, com isso, dada a inutilidade do processo
que daí se infere, a consequente ausência de interesse processual.
DISPOSITIVO
Do exposto, ao tempo em que restauro os autos da ação penal nº 1-39.2015.6.06.0048, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE SOUZA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva. Feitas as
necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos, com as cautelas habituais
Sem custas. Publique-se, registre-se e intime-se o MP e o acusado. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao
arquivo.
NOVA RUSSAS-CE, 10 de abril de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral

084ª Zona Eleitoral
Sentenças
Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2016
Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Processo nº 6-79.2017.6.06.0084
Protocolo nº 18.818/2017
Interessado: Partido Progressista de Beberibe
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
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Progressista de Beberibe/Ce, relativa ao exercício de 2016.
O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado foram publicados no átrio e no DJE n° 100, de 31 de maio de 2017 (fls.
27 e 28), sem que tenham sido impugnados. O Edital de Impugnação fora publicado no átrio e no DJE n° 113, de 20 de junho
de 2017 (fl. 29).
À fl. 30, consta parecer preliminar solicitando a apresentação de demonstrativos obrigatórios.
Intimada (fl. 33) para suprir as omissões apontadas no relatório preliminar, a presidente do Partido não apresentou
manifestação (fl. 34).
À fl. 37, consta parecer técnico conclusivo.
O representante do Ministério Público Eleitoral, às fls. 39-40, posicionou-se pela desaprovação das contas.
É o breve relato.
Decido.
À Justiça Eleitoral compete a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas das agremiações partidárias,
com o objetivo de verificar a origem dos recursos recebidos e a destinação de gastos realizados anualmente. Essa avaliação
deva ser minuciosa e criteriosa e, por isso, exige das agremiações partidárias o cumprimento das exigências normativas
quanto à documentação que embasa a análise.
In casu, contata-se que a agremiação partidária não apresentou todos os demonstrativos exigidos pela Resolução do TSE,
deixando de apresentar o seguinte:
demonstrativo de conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado dos respectivos extratos
bancários na data de sua emissão, ou declaração de inexistência;
cópia da GRU, de que trata o art. 14 desta resolução ou declaração de inexistência;
demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta resolução, ou declaração de inexistência;
demonstrativo de Dívidas de Campanha, ou declaração de inexistência;
demonstrativo de Contribuições Recebidas, ou declaração de inexistência;
demonstrativo dos Fluxos de Caixa, ou declaração de inexistência;
parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente da fundação mantida pelo partido político, ou declaração de inexistência;
certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no art. 46, III, alínea c, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTA DE BEBERIBE/CE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Empós o trânsito em julgado arquive-se com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Beberibe/CE, 12 de abril de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2016
Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Processo nº 7-64.2017.6.06.0084
Protocolo nº 18.819/2017
Interessado: Partido Republicano Brasileiro de Beberibe
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Republicano Brasileiro de Beberibe/Ce, relativa ao exercício de 2016.
O Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado foram publicados no DJE n° 100, de 31 de maio de 2017 (fls. 27v e 28).
À fl. 35, consta parecer técnico conclusivo.
Instado, o representante do Ministério Público Eleitoral, às fls. 37-38, posicionou-se no sentido da aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o relatório de análise.
É o relatório.
Decido.
À Justiça Eleitoral compete a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas das agremiações partidárias,
com o objetivo de verificar a origem dos recursos recebidos e a destinação de gastos realizados anualmente.
Não obstante essa avaliação deva ser minuciosa e criteriosa, é certo que não se pode impor reprimenda baseada apenas em
conjecturas ou meros indícios, tampouco em razão de meras irregularidades que não comprometem a análise das contas.
No presente caso, o pedido foi protocolizado fora do prazo, mas devidamente preenchido e assinado pelas partes legítimas. As
informações e documentos apresentados atenderam ao exigido pelo normativo, e, à exceção do comprovante de remessa à
Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital - ECD, os documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução TSE n°
23.546/2017 foram devidamente apresentados.
Igualmente, analisando o teor dos documentos que identificam a origem das receitas e a destinação das despesas partidárias
no ano de 2016, conclui-se pela regularidade da movimentação financeira.
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Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no art. 46, II, da Resolução
TSE n.º 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PRB – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO do
município de Beberibe/CE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Empós o trânsito em julgado arquive-se com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Beberibe/CE, 11 de abril de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
Indícios de Irregularidade - Eleições 2016
Protocolo n.º 121.138/2016
Indícios de Irregularidades – Doação Recursos Financeiros Campanha Eleitoral 2016
Candidato: Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha
Doador: Clécio Alves de Holanda
DECISÃO
Findas as diligências preliminares acerca da regularidade fiscal da doação feita por Clécio Alves de Holanda à candidata ao
cargo de prefeita Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha no pleito municipal de 2 de outubro de 2016 a partir, inclusive, das
declarações dos envolvidos, não vislumbro, a exemplo do entendimento do Ministério Público Eleitoral local e à luz do artigo 18
da Resolução TSE 23.463/2016, irregularidade caracterizadora em tese de crime eleitoral.
Noutras palavras, não subsistem indícios claros de violação expressa à legislação pertinente, outro, aliás, não sendo o
entendimento do MPE que, por isso mesmo, opinou pelo arquivamento dos autos.
Cabe pontuar que a predita candidata teve suas contas de campanha julgadas através do processo n.º 239-13.2016.6.06.0084
Isso posto, DETERMINO o pronto apensamento ao processo de prestação de contas da candidata e consequente
arquivamento deste procedimento apuratório de doação supostamente irregular de campanha eleitoral.
Intimações e expedientes necessários
Beberibe/CE 11 de abril de 2019
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona
Indícios de Irregularidade - Eleições 2016
Protocolo n.º 121.152/2016
Indícios de Irregularidades – Doação Recursos Financeiros Campanha Eleitoral 2016
Candidato: Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha
Doador: Daniel Queiroz Rocha
DECISÃO
Findas as diligências preliminares acerca da regularidade fiscal da doação feita por Daniel Queiroz Rocha à candidata ao cargo
de prefeita Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha no pleito municipal de 2 de outubro de 2016 a partir, inclusive, das
declarações dos envolvidos, não vislumbro, a exemplo do entendimento do Ministério Público Eleitoral local e à luz do artigo 18
da Resolução TSE 23.463/2016, irregularidade caracterizadora em tese de crime eleitoral.
Noutras palavras, não subsistem indícios claros de violação expressa à legislação pertinente, outro, aliás, não sendo o
entendimento do MPE que, por isso mesmo, opinou pelo arquivamento dos autos.
Cabe pontuar que a predita candidata teve suas contas de campanha julgadas através do processo n.º 239-13.2016.6.06.0084
Isso posto, DETERMINO o pronto apensamento ao processo de prestação de contas da candidata e consequente
arquivamento deste procedimento apuratório de doação supostamente irregular de campanha eleitoral.
Intimações e expedientes necessários
Beberibe/CE 11 de abril de 2019
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona
Portarias
Portaria n° 11/2019
PORTARIA N.º 011/2019
O DR. MAGNO ROCHA THÉ MOTA, Juiz Eleitoral da 84ª Zona, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Res. TSE n° 23.527/2017, que autoriza a nomeação de servidor público para atuar
como oficial de justiça ad hoc no âmbito da Justiça Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR Antônio Aldenir Chagas, agente administrativo da Prefeitura Municipal de Beberibe, matrícula n°
40129, para desempenhar, no dia 11 de abril de 2019, o encargo de Oficial de Justiça ad hoc no âmbito desta Zona
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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Eleitoral, para cumprimento de mandados de diligência de domicílio eleitoral, bem como de mandado de intimação dos
partidos políticos nos processos de prestação de contas (anuais e de campanha) e de citação dos mesários faltosos.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de hoje.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Beberibe-CE, 11 de abril de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz da 84ª Zona Eleitoral

097ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA 04/2019
SENTENÇA Nº 04/2019
PROCESSO Nº 34-71.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO PATRIOTA - PATRI
MUNICÍPIO: TRAIRI - CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido Patriota - PATRI, de
Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 08 e 10.
O partido em tela apresentou justificativa, às fls. 09, se limitando a informar que “não houve movimentação nas contas
partidárias municipais no pleito de 2018”.
O Cartório Eleitoral, às fls. 07, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 11/12.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido PATRI local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro, tiveram todas as oportunidades para
apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem mesmo as contas parciais, e sua
justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não formalização e remessa à Justiça
Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o PATRI não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação de fls. 11/12 o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos
termos da legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido Patriota - PATRI no município de Trairi-CE,
relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE
SENTENÇA 05/2019
SENTENÇA Nº 05/2019
PROCESSO Nº 38-11.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
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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MUNICÍPIO: TRAIRI - CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o
disposto no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 08 e 10.
O partido em tela apresentou justificativa, às fls. 09, se limitando a informar que “Nenhum dos nossos filiados concorreu a
cargo eletivo nas eleições de 2018”; “Não houve coligação em nosso município, para esta eleição”; “Não vimos o por que de
abertura de conta, não tendo nenhum movimento financeiro, não teríamos contas de campanha a apresentar”.
O Cartório Eleitoral, às fls. 07, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 12/13.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro,
tiveram todas as oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem
mesmo as contas parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não
formalização e remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o PRTB não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB
no município de Trairi-CE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE
SENTENÇA 06/2019
SENTENÇA Nº 06/2019
PROCESSO Nº 40-78.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
MUNICÍPIO: TRAIRI – CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido Movimento
Democrático Brasileiro – MDB de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o
disposto no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 08/09.
O partido em tela, devidamente intimado, nada apresentou ou justificou, permanecendo com a grave omissão, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral de fls. 10.
O Cartório Eleitoral, às fls. 07, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 11/12.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
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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O Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro,
tiveram todas as oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem
mesmo as contas parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não
formalização e remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o MDB não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB
no município de Trairi-CE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE
SENTENÇA 07/2019
SENTENÇA Nº 07/2019
PROCESSO Nº 32-04.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
MUNICÍPIO: TRAIRI - CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido Social Democrático
– PSD de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 08/09.
O partido em tela, devidamente intimado, nada apresentou ou justificou, permanecendo com a grave omissão, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral de fls. 10.
O Cartório Eleitoral, às fls. 07, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 11/12.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido Social Democrático – PSD local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro, tiveram todas as
oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem mesmo as contas
parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não formalização e
remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o PSD não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido Social Democrático – PSD no município de
Trairi-CE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
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Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE
SENTENÇA 08/2019
SENTENÇA Nº 08/2019
PROCESSO Nº 37-26.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
MUNICÍPIO: TRAIRI – CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido da Mulher Brasileira
- PMB de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 05 e 10.
O Partido em tela, devidamente intimado, nada apresentou ou justificou, permanecendo com a grave omissão, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral de fls. 11.
O Cartório Eleitoral, às fls. 08, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 12/13.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido da Mulher Brasileira - PMB local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro, tiveram todas as
oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem mesmo as contas
parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não formalização e
remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o PMB não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido da Mulher Brasileira - PMB no município
de Trairi-CE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE
SENTENÇA 09/2019
SENTENÇA Nº 09/2019
PROCESSO Nº 39-93.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
MUNICÍPIO: TRAIRI - CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o
disposto no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 05 e 09.
O Partido em tela, devidamente intimado, nada apresentou ou justificou, permanecendo com a grave omissão, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral de fls. 10.
O Cartório Eleitoral, às fls. 08, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 11/12.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro,
tiveram todas as oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem
mesmo as contas parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não
formalização e remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o PSDB não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
no município de Trairi-CE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE
SENTENÇA 10/2019
SENTENÇA Nº 10/2019
PROCESSO Nº 29-49.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: TRAIRI – CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido Democrático
Trabalhista - PDT de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o disposto no
artigo 48 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 05 e 09.
O Partido em tela, devidamente intimado, nada apresentou ou justificou, permanecendo com a grave omissão, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral de fls. 10.
O Cartório Eleitoral, às fls. 08, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 11/12.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido Democrático Trabalhista – PDT local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro, tiveram todas
as oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem mesmo as contas
parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não formalização e
remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o PDT não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT no
município de Trairi-CE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE
SENTENÇA 11/2019
SENTENÇA Nº 11/2019
PROCESSO Nº 35-56.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
MUNICÍPIO: TRAIRI – CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido Humanista da
Solidariedade - PHS de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o disposto
no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 08 e 09.
O Partido em tela, devidamente intimado, nada apresentou ou justificou, permanecendo com a grave omissão, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral de fls. 10.
O Cartório Eleitoral, às fls. 07, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 11/12.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido Humanista da Solidariedade – PHS local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro, tiveram
todas as oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem mesmo as
contas parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não formalização
e remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o PHS não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido Humanista da Solidariedade - PHS no
município de Trairi-CE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-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 12/2019
SENTENÇA Nº 12/2019
PROCESSO Nº 36-41.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
MUNICÍPIO: TRAIRI - CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido Democratas - DEM
de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 05.
O Partido em tela, devidamente intimado, nada apresentou ou justificou, permanecendo com a grave omissão, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral de fls. 09.
O Cartório Eleitoral, às fls. 08, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 10/11.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido Democratas – DEM local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro, tiveram todas as
oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem mesmo as contas
parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não formalização e
remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o DEM não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido Democrátas - DEM no município de TrairiCE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE
SENTENÇA 13/2019
SENTENÇA Nº 13/2019
PROCESSO Nº 33-86.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
MUNICÍPIO: TRAIRI - CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido da República - PR
de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 08 e 09.
O Partido em tela, devidamente intimado, nada apresentou ou justificou, permanecendo com a grave omissão, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral de fls. 10.
O Cartório Eleitoral, às fls. 07, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
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Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 11/12.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido da República– PR local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro, tiveram todas as
oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem mesmo as contas
parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não formalização e
remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o PR não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido da República - PR no município de TrairiCE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE
SENTENÇA 14/2019
SENTENÇA Nº 14/2019
PROCESSO Nº 31-19.2018.6.06.0097
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ELEIÇÃO 2018
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
MUNICÍPIO: TRAIRI – CE
Vistos etc.
Através da Informação de fls. 02 o Cartório Eleitoral comunicou que, dentre outras agremiações, o Partido Social Cristão - PSC
de Trairi-CE não apresentou a prestação de contas das eleições de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017. ]
No despacho acostado às fls. 04 foi determinada a intimação do Partido e de seus representantes para que suprissem, no
prazo de 03 (três) dias, a omissão apontada, nos termos do § 6º do artigo 52, inciso IV, da referida Resolução, tendo as
aludidas intimações, devidamente cumpridas, sido juntadas aos autos, às fls. 08 e 09.
O Partido em tela, devidamente intimado, nada apresentou ou justificou, permanecendo com a grave omissão, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral de fls. 10.
O Cartório Eleitoral, às fls. 07, certificou que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não foi identificado
repasse do Fundo Partidário e nem movimentação financeira no período. Também inexistiram recursos de origem não
identificadas e de fontes vedadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, em
parecer fundamento, de fls. 11/12.
Empós, vieram-me os autos conclusos.
Eis o breve relato, passo a decidir.
O Partido Social Cristão– PSC local e seus representantes legais, no caso o Presidente e Tesoureiro, tiveram todas as
oportunidades para apresentarem as contas partidárias relativas às eleições de 2018. Não o fizeram, nem mesmo as contas
parciais, e sua justificativa não supre em nenhuma medida a grave omissão, ao contrário, atesta a sua não formalização e
remessa à Justiça Eleitoral.
O Cartório Eleitoral certificou e apresentou documentos que indicam que o PSC não movimentou recursos financeiros ou
estimáveis e nem recebeu repasses do Fundo Partidário, fato que ensejaria a apresentação das contas na modalidade de
“Prestação de Contas Simplificada”, nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mas nem mesmo esse tipo de
formalização foi encaminhada pelo Partido.
Na manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, nos termos da
legislação em vigor.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a clara omissão do Partido e de seus dirigentes e acatando o parecer ministerial em
todos os seus expressos termos, julgo como não prestadas as contas do Partido Social Cristão - PSC no município de TrairiCE, relativas ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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Determino que sejam adotadas todas as medidas e sanções previstas na legislação que ainda não tenham sido levada a efeito
por este Juízo, especialmente com relação a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo o
Cartório Eleitoral providenciar as comunicações necessárias, para tal.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO,
conforme art. 9º da Resolução TSE nº 23.384/2012 e arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Trairi, 03 de abril de 2019.
Cristiano Sanches de Carvalho
JUIZ ELEITORAL DA 97ª ZONA-TRAIRI-CE

122ª Zona Eleitoral
Sentenças
MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2018
Autos nº 73-90.2018.6.06.0122
PROTOCOLO: 36.586/2018
INTERESSADO: MAZABIELE RICHETE ANDRADE DA SILVA
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de processo administrativo instaurado para averiguar a ausência de mesário aos trabalhos eleitorais no pleito geral
de 2018.
À fl. 02 consta informação do Cartório Eleitoral, em que registra que o mesário referido não compareceu a seção em que fora
nomeado para trabalhar no dia 07.10.2018.
Cópia da Ata da Mesa Receptora de Votos às fls. 04/04v.
Regularmente citado para manifestar-se acerca de sua ausência aos trabalhos eleitorais, o mesário nada apresentou o
requereu.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aplicação de multa ao mesário
faltoso, nos termos dos artigos 124 do Código Eleitoral.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, convém observar que os presentes autos foram deflagrados por informação de servidor do Cartório Eleitoral
acerca da ausência do mesário convocado aos trabalhos eleitorais no pleito do ano de 2018.
Sobre o assunto, a Resolução nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que estabeleceu o Calendário Eleitoral para as Eleições
de 2018, fixou a data limite de 06 de dezembro de 2018 como o último dia para o mesário que faltou à votação de 07 de
outubro de 2018 apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral.
Da análise do Consulta Eleitor (fl. 03-v), verifico que o mesário deixou de comparecer aos trabalhos eleitorais nas Eleições
Gerais de 2018, embora tenha comparecido para o exercício do voto, tendo em vista que não há anotação de ausência às
urnas.
Foi determinada a citação da parte interessada para garantir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Regularmente notificado (fl. 06), o mesário faltoso não se manifestou nos autos, tendo o prazo decorrido "in albis".
Nesse ponto, convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta
pela lei, mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu
no presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre qualquer
outra responsabilidade pessoal.
2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido."
(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA
ANDRADE, Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
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Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo em vista
que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem apresentar a
necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado estado de saúde
no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais, dispõe o Código Eleitoral:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for
solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em UFIRs
com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o cidadão a
descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de direito.(RECURSO
ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES, Publicação: DJ –
Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário que impeça o aumento da penalidade quando
verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada pela
Resolução nº 23.457/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 103. Na fixação das multas de natureza não penal, o Juiz Eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz ou Tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constatada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever
cívico a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe.
Nesse sentido:
"RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos autos
acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por cinco." (RECURSO
CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY GOY PETRY
JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02) (negritei)
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte interessada
MAZABIELE RICHETE ANDRADE DA SILVA, inscrição eleitoral nº 0660 8586 0710, no valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor de 33,02 UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), conforme
comando do artigo 124, caput e § 1º, do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 1º (primeiro) turno de votação no
pleito geral de 2018.
Considerando o que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta
opção da parte interessada em não exercer o munus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5
(cinco) vezes, para perfazer o montante de R$ 87,85 (oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que faço com base no
disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. Anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009-CGE;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
3. Observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Maracanaú, 25 de fevereiro de 2019.
RICARDO DE ARAÚJO BARRETO
Juiz Eleitoral
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