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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE
PORTARIA N.º 354/2019 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso LX, do artigo 23, do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o cumprimento das formalidades
previstas no art. 41, caput e § 4º, da Constituição Federal, CONSIDERANDO a decisão proferida no Processo Administrativo
Digital n.º 2.989/2018, RESOLVE DECLARAR ESTÁVEIS os servidores relacionados no Anexo, pertencentes ao Quadro
Permanente de Pessoal deste Tribunal. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 9 de abril de 2019.
Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
ANEXO
SERVIDORES
ALINY GUERRA VALE
ANDRÉ WILLIAM DE FRANÇA GURGEL
ANDREA FABIANNA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
CARLOS ALBERTO DA SILVA SOBREIRA
CLÉLIO DILSON LEMOS DE CARVALHO JÚNIOR
FERNANDA FRANÇA VIANA SILVA
JANAÍNA ALBUQUERQUE DE CARVALHO PRADO
NICOLE PONTES PESSOA E SOUZA

CARGO
TÉCNICO

INÍCIO EXERCÍCIO
14/12/15

DATA ESTABILIDADE
14/12/18

TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO

14/12/15
14/12/15
14/12/15
14/12/15
14/12/15
14/12/15
14/12/15

14/12/18
14/12/18
14/12/18
14/12/18
14/12/18
14/12/18
14/12/18

DESIGNAÇÃO DE JUIZ PARA 81ª ZE - TIANGUA
PORTARIA N.º 355/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 26.3.2019, a Dra. TICIANE SILVEIRA MELO, Juíza de Direito da 35ª Zona Eleitoral, Viçosa do
Ceará, para responder pela 81ª Zona Eleitoral, sediada no município de Tianguá, durante as férias do titular, Dr. Eduardo
Braga Rocha. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 10 de abril 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
DECISÃO
Adoto como razão de decidir as informações da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e da Secretaria de Controle Interno
e
(SCI), na forma do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999, e com fundamento no artigo 100 da Lei n.º 8.112/1990 artigos 2º e 4º
da Portaria n.º 154/2008 do Ministério da Previdência Social, defiro a averbação do tempo de serviço prestado pelo servidor
André Márcio da Cunha Machado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
O período de 28/1/2013 a 18/3/2013 (assinalado na certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará constante do documento PAD n.° 17.164/2019) 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.° 37.822/2019).
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para os registros necessários.
Cientifique-se o servidor interessado.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente

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 070

Fortaleza, terça-feira, 16 de abril de 2019

Página 4

DECISÃO
Adoto como razão de decidir as informações da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e da Secretaria de Controle Interno
e
(SCI), na forma do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999, e com fundamento no artigo 100 da Lei n.º 8.112/1990 artigos 2º e 4º
da Portaria n.º 154/2008 do Ministério da Previdência Social, defiro a averbação do tempo de serviço prestado pelo servidor
André Márcio da Cunha Machado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
O período de 28/1/2013 a 18/3/2013 (assinalado na certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará constante do documento PAD n.° 17.164/2019) 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.° 37.822/2019).
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para os registros necessários.
Cientifique-se o servidor interessado.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
EXTRATO DE CESSÃO DE USO
CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS
Processo PAD n.º 4.704/2019. Espécie: Contrato de Cessão de Urnas n.º 38/2019. Cedente: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará. Cessionária: ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA. Objeto: Cessão de 2 (duas) Urnas Eletrônicas e equipamentos
técnicos e acessórios necessários à sua utilização, bem como de pessoal especializado para acompanhar todo o processo de
eleição para o cargo de Presidente, a realizar-se no dia 16 de abril de 2019. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e Resolução
do TSE n.º 22.685/08. Data: 12/04/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: contratação de profissional para realizar a palestra "As Principais Alterações Introduzidas Pelas
Minirreformas Eleitorais e Seus Impactos Nas Eleições 2018" a ser ministrada pelo professor Dr. Edson de Resende Castro,
com data programada para o dia 10 de maio próximo, com carga horária de 2 horas, por ocasião do III encontro de Direito
Eleitoral e Ciência Política. Contratada: EDSON RESENDE CURSOS E PALESTRAS LTDA, CNPJ: 26913683/0001-61 Valor:
R$ 9.500. Fundamento: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 4328/2019. Ratificado por: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 11/04/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
Apostila
ROSÂNGELA GOMES BARBOZA, servidora deste Tribunal, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa,
Matrícula TRE nº 14286, encontra-se beneficiada pelo abono de permanência, pelo preenchimento das condições do artigo 3º
da Emenda Constitucional nº 47/2005, pela aplicação da decisão proferida no Acórdão nº 1482/2012-P-TCU, em sede de
CONSULTA, que possui caráter normativo por aquela Corte de Contas, nos termos do artigo 264, §3º do Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União, passando a servidora a beneficiar-se desta vantagem com valor equivalente a sua contribuição
previdenciária mensal. Ainda, nos termos do artigo 40, §1°, inciso III, alínea “a”, da Magna Carta de 1988, foi aplicado o redutor
previsto no artigo 3o, inciso III, da Emenda Constitucional nº 47/2005.
O abono de permanência foi concedido através de decisão (doc. PAD nº 40.471/2019) do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará proferida no PAD nº 156/2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, Edição nº 57, de 28 de março de
2019, página 3, com efeitos financeiros a partir de 25 de janeiro de 2019, data na qual a servidora implementou todos os
requisitos para aposentadoria voluntária estabelecidos no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, mas optou por
permanecer em atividade, para fins de aquisição deste direito, por manifestação (doc. PAD nº 211.849/2018).
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza (TRE/CE), 28 de março de 2019.
Hugo Pereira Filho
DIRETOR-GERAL
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AVISO DE PENALIDADE
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO, Diretor-Geral em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará,
no uso de sua competência atribuída pela Portaria n.º 757/2015, FAZ SABER que foi aplicada a penalidade de Advertência e
multa no valor de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais) à empresa R.FREDERICO CAMPOS LOREDO EIRELI, CNPJ:
17.660.634/0001-73. Fundamento: Item 11.2., "a" do termo de referência e 11.2, d, do Contrato, bem como no PAD
16.276/2018. Assina: Benedito Sérgio Monte Silva Coelho, Diretor-Geral em exercício do TRE-CE. Data: 14/01/2019.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO
DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DO TRE-CE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Curso Externo de Formação de Pregoeiro, com carga horária de 21 horas, a ser
realizado em Brasília / DF, no período de 17 a 19 de junho/2019. Contratada: PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME, CNPJ: 09375180/0001-60. Valor: R$ 2.384,50. Fundamento: art. 25, II, c/c art.
13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 3275/2019. Ratificado por: Iberê Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE-CE em
exercício. Data: 12/04/2019.
IBERÊ COMIN NUNES
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 39/2019
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo na hipótese em
que o julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO Nº 983/2019
EMBARGANTE(S): LUIZ MENEZES DE LIMA, AROLDO CARDOSO PORTELA,
COLIGAÇÃO O TRABALHO VAI
CONTINUAR "MDB/PSD/PSDB/PHS"
ADVOGADO(S): Ruan da Silva Cardoso - OAB: 37544/CE, Francisco Portela Cardoso - OAB: 29.252/CE, Ingrid Alves
Vasconcelos de Lima - OAB: 34831/CE, Andressa Moreira de Brito - OAB: 38376/CE, Anderson de Amarante Dantas - OAB:
30672/CE, Leandro Lima Valência - OAB: 23.392/CE, Jario Mario Alves Penha Júnior - OAB: 33.669/CE, Eduardo Vasconcelos
Barros - OAB: 34.864/CE
EMBARGADO(S): COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR(PTB/PC DO B/PP/PR/SD/PDT/DEM/PPL/PT/AVANTE
ADVOGADA(S): Francisca Arnália Cunha de Freitas Terceiro - OAB: 37313/CE
REF.RECURSO ELEITORAL Nº 6105 - CLASSE 30 (61-05.2018.6.06.0081)
ORIGEM: Tianguá-CE (81ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): LUIZ MENEZES DE LIMA, AROLDO CARDOSO PORTELA,
COLIGAÇÃO O TRABALHO VAI
CONTINUAR "MDB/PSD/PSDB/PHS"
ADVOGADO(S): Ruan da Silva Cardoso - OAB: 37544/CE, Francisco Portela Cardoso - OAB: 29.252/CE, Ingrid Alves
Vasconcelos de Lima - OAB: 34831/CE, Andressa Moreira de Brito - OAB: 38376/CE, Anderson de Amarante Dantas - OAB:
30672/CE, Leandro Lima Valência - OAB: 23.392/CE, Jario Mario Alves Penha Júnior - OAB: 33.669/CE, Eduardo Vasconcelos
Barros - OAB: 34.864/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR(PTB/PC DO B/PP/PR/SD/PDT/DEM/PPL/PT/AVANTE
ADVOGADA(S): Francisca Arnália Cunha de Freitas Terceiro - OAB: 37313/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa - Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito
PAUTA Nº 39/2019
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo na hipótese em
que o julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO Nº 722/2019
EMBARGANTE(S): VICENTE DE PAULA FARIAS OLIVEIRA, PEDRO ALVES CABRAL FILHO
ADVOGADO(S): Artur Chagas Coelho Filho - OAB: 2869/CE, Meirielson Ferreira Rocha - OAB: 5811/CE
EMBARGADO(S): PROMOTOR ELEITORAL
REF.RECURSO ELEITORAL Nº 24885 - CLASSE 30 (248-85.2016.6.06.0112)
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ORIGEM: Fortaleza-CE (112ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
RECORRENTE(S): VICENTE DE PAULA FARIAS OLIVEIRA, PEDRO ALVES CABRAL FILHO
ADVOGADO(S): Artur Chagas Coelho Filho - OAB: 2869/CE, Meirielson Ferreira Rocha - OAB: 5811/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita de Sufrágio - Abuso - Abuso - De
Poder Econômico - Cargos - Cargo - Vereador
PAUTA 39/2019
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 4420 - CLASSE 30 (44-20.2015.6.06.0001)
ORIGEM: Fortaleza-CE (1ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
RECORRENTE(S): SÃO TOMÉ BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
ADVOGADO(S): Defensor Público da União - OAB: 00000000/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Doação de Recursos Acima do
Limite Legal - Pessoa Jurídica
PAUTA 39/2019
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 4234 - CLASSE 30 (42-34.2017.6.06.0113)
ORIGEM: Fortaleza-CE (80ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Juiz José Vidal Silva Neto
RECORRENTE: JOSÉ VALDO COSTA GOMES
ADVOGADO: Augusto Cesar Rodrigues Viana Ponte - OAB: 8195/CE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Doação de Recursos Acima do
Limite Legal - Pessoa Física
Decisões Monocráticas
Decisão RE 4234
RECURSO ELEITORAL Nº 42-34.2017.6.06.0113
ORIGEM: FORTALEZA-CE 80ª Zona Eleitoral (FORTALEZA)
RELATOR: Juiz Alcides Saldanha Lima
Protocolo: 42.989/2017
RECORRENTE(S): JOSÉ VALDO COSTA GOMES
ADVOGADO(S): Augusto Cesar Rodrigues Viana Ponte - OAB: 8195/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
DECISÃO
Defiro o pedido de sigilo, porquanto as informações contidas no envelope de fl. 40 são resguardadas por sigilo fiscal, nos
termos do artigo 42, § 4º, do RITRE-CE (Verificada a existência de documentos sigilosos em petições e processos recebidos,
serão eles submetidos à apreciação da autoridade competente.) e artigo 7º da Resolução TSE nº 23.326/2010 (Art. 7º Os
documentos sigilosos serão identificados pela expressão "SIGILOSO" , a ser afixada na primeira folha do documento. § 1º Os
documentos sigilosos que acompanham petição ou processo serão destacados e acondicionados em anexos lacrados,
lavrando-se certidão circunstanciada. § 2º A capa do respectivo processo receberá a identificação "CONTÉM ANEXOS
SIGILOSOS" .).
À Secretaria Judiciária para providências.
Vista à PRE para parecer.
Oportuna conclusão.
Fortaleza, 20 de março de 2018.
ALCIDES SALDANHA LIMA
Juiz Relator

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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Despachos
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 879 (8-79.2017.6.06.0074) - CLASSE 30
ORIGEM: GUARACIABA DO NORTE-CE (74ª ZONA ELEITORAL - GUARACIABA DO NORTE)
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO(S): FRANCISCO FLÁVIO AGUIAR BARBOSA
ADVOGADOS(S): Rodolfo Pacheco Paula Bittencourt - OAB: 20.450/CE, Natalia Lopes Cunha - OAB: 32.442/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada o seguinte despacho:
“R. h.
Cuida-se de recurso interposto pela União Federal/Fazenda Nacional em face da sentença de fls. 78/79, que julgou procedente
embargos de terceiro formulado por Francisco Flávio Aguiar Barbosa, ora recorrido, declarando a extinção da pretensão
executória do imóvel por ele adquirido de terceiro.
Na Execução Fiscal nº 5294-82.2010.6.06.0074, aduz a Fazenda Nacional, em resumo, ter havido fraude à execução, em
razão do imóvel em discussão ter sido adquirido pelo embargante/recorrido em 4/2/2013, após inscrição na dívida ativa do
débito e sua posterior execução, que ocorreram em 21/9/2009 e 30/7/2010, respectivamente.
Por outro lado, alega o embargante, em síntese, ser adquirente de boa-fé do imóvel situado na Av. Bezerra de Menezes, 2500,
ap. 703, bairro São Gerardo, Fortaleza-CE, o qual comprou de Francisca Sandra Farias e José Antônio Rodrigues de Aragão,
por intermédio da Caixa Econômica Federal, por meio de financiamento bancário.
Nesse contexto, antes de levar a julgamento o recurso em tela, considerando que a decisão desta Corte pode vir a atingir o
supracitado bem imóvel, que se encontra em alienação fiduciária, vislumbro a necessidade de intimar a Caixa Econômica
Federal, a fim de que tenha ciência do trâmite da presente ação, facultando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias, a possibilidade
de adentrar nesta relação processual e manifestar-se no que entender de direito.
À SJU, para cumprimento.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 12 de abril de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator”

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602217-63.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602217-63.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ALEXANDRE PAIVA DAMASCENO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ALEXANDRE PAIVA DAMASCENO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato em epígrafe, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar
as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico, vide RPED ID Nº
1750027.
Fortaleza, 12 de abril de 2019.
ROGERIO DA SILVA LOPES
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602597-86.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602597-86.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDIOMAR LOPES DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: CLAUDIOMAR
LOPES DE SOUSA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WILKER MACEDO LIMA - CE22542 Advogados do(a) REQUERENTE: WILKER MACEDO
LIMA - CE22542, OCIVANIA MARIA GOMES MARCIEL - CE34262
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. ATECNIAS. NÃO COMPROMETIMENTO.
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. As atecnias evidenciadas na prestação de contas em análise não detém natureza grave capaz de comprometer a
confiabilidade das contas.
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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2. Com efeito, não coexiste ofensa à transparência do pleito e à lisura na arrecadação e financiamento de campanha eleitoral
capaz de macular as contas em exame, sendo impositiva a sua aprovação com ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de CLAUDIOMAR LOPES DE SOUSA, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo PT, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei n° 9.504/97 e
Resolução TSE n° 23.553/2017.
Parecer Técnico Conclusivo (ID 1468027) expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio
Tribunal Eleitoral responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, que opinou pela aprovação
das contas com ressalvas.
Parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral (ID 1738077), pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída à Justiça Eleitoral porquanto, ao verificar
a regularidade ou a irregularidade das contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em
aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do pleito. Na realidade, é noticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis
de contaminar a campanha eleitoral, o que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante
eleito, notadamente em tempos em que a credibilidade política encontra-se tão em risco no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, restaram evidenciadas as seguintes
irregularidades:
Divergências do valor das sobras financeiras de campanha, R$ 40,60 do Demonstrativo de Receitas/Despesas e o transferido
para o partido R$ 21,60, conforme documento de transferência, pois não foi registrada a despesa do valor da tarifa R$ 18,40 e
faltou a transferência de R$ 0,60 (art. 53, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura,
(art. 3º, I, e art. 17, I, da Resolução TSE nº23.553/2017)
Nesse cenário, em relação à primeira irregularidade, percebe-se que há divergências do valor das sobras financeiras de
campanha, R$40,60 do Demonstrativo de Receitas/Despesas e o transferido para o partido R$ 21,60; conforme documento de
transferência, visto que não foi registrada a despesa no valor da tarifa R$ 18,40, bem como faltou a transferência de R$0,60.
Nesse contexto, tal falha restou esclarecida pelo candidato em nota explicativa nº 8 (id 1145077), do seguinte teor: “O valor da
divergência foi devido a um erro de cálculo do caixa do banco, mas a sobra foi transferida para conta Outros Recursos Banco
001, Banco do Brasil, Agência 3653-6, Conta: 105072-9, Valor: R$ 21,60, Favorecido: Partidos dos Trabalhadores (PT), órgão
de direção estadual conforme documento de transferência anexado no lançamento de registro da sobra da campanha SPCE”.
E em consonância com o art. 53, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
§4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no §3º devem ser depositadas na conta bancária do partido político
destinada à movimentação de “Outros Recursos”, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos. (grifo nosso)
Quanto à segunda inconsistência, qual seja, os recursos próprios aplicados em campanha que superam o valor do patrimônio
declarado por ocasião do registro de candidatura, também foi elucidada pelo candidato, em nota explicativa, nº 5 (id 1145077) :
“O recurso aplicado na campanha foi de origem do próprio candidato, oriundo de sua atividade informal, apesar de não ter
apresentado patrimônio no registro da sua candidatura, o mesmo vive da atividade informal, negociando, comprando e
vendendo animais, além de um boteco com venda de bebidas”.
E conforme art. 3º, I, e art. 17, I, da Resolução TSE nº23.553/2017, ex vi:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos políticos e candidatos deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I- requerimento do registro de candidatura;
Art. 17. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, somente são admitidos quando
provenientes de:
I- recursos próprios dos candidatos;
In casu, em observância aos vetores da proporcionalidade e razoabilidade, as contas não devem ser desaprovadas, até porque
não há indicativo de má-fé do prestador, bem como tais inconsistências não afetaram a lisura e transparência das contas.
Com efeito, na esteira da compreensão da Secretaria de Controle Interno que opinou pela aprovação com ressalvas, no que foi
secundada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, tais falhas não comprometem a transparência do pleito e a lisura na
arrecadação e financiamento de campanha eleitoral, razão pela qual émedida que impõe a aprovação das contas, com
ressalvas.
[3]
Dispositivo
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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Nessas condições, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas, com ressalvas,
as contas de campanha de CLAUDIOMAR LOPES DE SOUSA, referentes às eleições de 2018, nos termos da norma escrita
do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
Expedientes necessários.
Fortaleza, 11 de abril de 2019.
Roberto Viana Diniz de Freitas
Juiz Relator
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Processo 0603087-11.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0603087-11.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO BERNARDO PEREIRA DE LIMA FILHO DEPUTADO ESTADUAL, JOAO BERNARDO
PEREIRA DE LIMA FILHO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID
SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico, bem como para apresentar
procuração do advogado constituído nos autos.
Fortaleza, 15 de abril de 2019.
ANA VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES SOLON
Seção de Processamento I
COPRO - SJU
Processo 0602217-63.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602217-63.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ALEXANDRE PAIVA DAMASCENO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ALEXANDRE PAIVA DAMASCENO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato em epígrafe, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar
as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico, vide RPED ID Nº
1750027.
Fortaleza, 12 de abril de 2019.
ROGERIO DA SILVA LOPES
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0600034-85.2019.6.06.0000
Número do Processo: 0600034-85.2019.6.06.0000
Relator: JOSE VIDAL SILVA NETO
INTERESSADO: VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO
Advogados do(a) INTERESSADO: CAROLINA GURGEL REIS PAMPLONA - CE39621, JORGE ANDRE MEDEIROS CE15139, PEDRO JORGE MEDEIROS - CE10717
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 15 de abril de 2019
EVANILDE GOMES DE ALBUQUERQUE HENRIKSSON
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602505-11.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602505-11.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REQUERENTE: MARIA CLEIDE SOUSA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO ARAUJO LIMA JUNIOR - CE011351
I N T I M A ÇÃO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo Relatório Preliminar, bem como apresentar
instrumento de mandato para constituição de advogado, conforme art. 56, II, f, da citada resolução.
Fortaleza, 12 de abril de 2019
EVANILDE GOMES DE ALBUQUERQUE HENRIKSSON
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0600071-15.2019.6.06.0000
Número do Processo: 0600071-15.2019.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JUAN CARLOS BRILHANTE LEITE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, JUAN CARLOS
BRILHANTE LEITE CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA GURGEL - CE019348 Advogado do(a)
REQUERENTE: MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA GURGEL - CE019348
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico, bem como para apresentar o
instrumento de mandato outorgado à advogada constituída nos autos.
Fortaleza, 15 de abril de 2019.
ANA VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES SOLON
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602055-68.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602055-68.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REQUERENTE: MARIA ELISABETE BEZERRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA KARINNE NERY VERAS - CE010555
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo Relatório Preliminar, bem como apresentar
instrumento de mandato para constituição de advogado, conforme art. 56, II, f, da citada resolução.
Fortaleza, 11 de abril de 2019
EVANILDE GOMES DE ALBUQUERQUE HENRIKSSON
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 39/2019 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 23/4/2019, 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 0602988-41.2018.6.06.0000
RECORRENTE: WAGNER SOUSA GOMES
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira - CE17947
RECORRIDA: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto - CE9665, Tibério de Melo Cavalcante - CE15877, Nathan Recamonde
Lucena - CE35177, Anderson Queiroz Costa - CE032535, Fábio Neves Moreira - CE25439
REF. REPRESENTAÇÃO Nº 0602988-41.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto - CE9665, Tibério de Melo Cavalcante - CE15877, Nathan Recamonde
Lucena - CE35177, Anderson Queiroz Costa - CE032535, Fábio Neves Moreira – CE25439
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS: Silvia Maria Casaca Lima - Sp307184, Rodrigo Ruf Martins - Sp287688, Rodrigo Miranda Melo da Cunha Sp266298, Priscila Pereira Santos - Sp310634, Priscila Andrade - Sp316907, Natalia Teixeira Mendes - Sp317372, Janaina
Castro Felix Nunes - Sp148263, Danielle de Marco - Sp311005, Carina Babeto Caetano - Sp207391, Celso de Faria Monteiro Sp138436, Camila de Araujo Guimaraes - Sp333346
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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REPRESENTADO: WAGNER SOUSA GOMES
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira - CE17947
ASSUNTO: Representação – Eleições 2018 - Propaganda Política – Propaganda Eleitoral - Internet
------------------------------------------------------------------------------------REPRESENTAÇÃO Nº 0603018-76.2018.6.06.0000
ORIGEM: SOBRAL/CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REPRESENTANTE: JOSÉ LEONIDAS DE MENEZES CRISTINO
ADVOGADOS: Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento – CE28.278, Thiago Araújo Montezuma – CE23.667, Lucas
Silva Aguiar – CE29.357
REPRESENTADO: MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES
ADVOGADO: Manoel de Castro Carneiro Neto - CE16.086
ASSUNTO: Representação – Eleições 2018 - Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Folhetos/Volantes/Santinhos/
Impressos
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
002ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROTOCOLO Nº 28.436/2018
AUTOS Nº 17-29.2018.6.06.0002
AÇÃO PENAL
NOTICIANTE: SILVIO CÉSAR CASTILHO – DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ
NOTICIADOS: EMANUELE PEREIRA DE OLIVEIRA, EVANDERSON SILVA LOPES e GERLÂNDIO SILVA
ADVOGADOS: ANDRÉ PIMENTEL SABÓIA, OAB/CE Nº 28.109, LUIZ PAULO LIMA CAVALCANTE, OAB/CE Nº 28.566 e
MARIA DO CARMO PIMENTEL SABÓIA, OAB/CE Nº 5.521.
SENTENÇA
(...)
Acolho a manifestação ministerial de fls. 68, uma vez que restaram integralmente cumpridas, pelos noticiados Emanuele
Pereira de Oliveira, Evanderson Silva Lopes e Gerlândio Silva, as respectivas obrigações assumidas em sede de transação
penal.
Isso posto, DECLARO extinta a punibilidade dos referidos noticiados.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, arquive-se.
P.R.I.
Fortaleza, 11 de abril de 2019.
FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES
Juiz da 2ª ZE/CE
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Portarias
PORTARIA Nº 02/2019 2ª ZE/CE
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 2ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE no uso de suas atribuições legais e
considerando o disposto no art. 6º da Resolução TRE/CE n.º 696, de 11/06/2018, RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR o Sr. HERNANDES DIEGO SEVERIANO, servidor requisitado, matrícula TRE/CE nº 86.831, para
desempenhar, no período de 11/04/2019 a 10/04/2020, o encargo de Oficial de Justiça ad hoc no âmbito desta Zona Eleitoral.
Art. 2º AUTORIZAR o servidor designado a utilizar veículo próprio para realizar as diligências ordenadas por este Juízo.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 12 de abril de 2019.
FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES
Juiz da 2ª ZE/CE
Editais
EDITAL Nº 17/2019-002ª ZE/TRE-CE
ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS E REVISÕES ELEITORAIS.
1ª QUINZENA - ABRIL DE 2019.
O Excelentíssimo Sr. Flávio Luiz Peixoto Marques, MM. Juiz da 2ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do
Ceará, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado nos artigos 17 e
18 da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para
consulta, a relação de alistamentos, transferências e revisões dos eleitores desta 2ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 1º a
15 de ABRIL de 2019, deferidas, bem como dos pedidos indeferidos.
Dos pedidos indeferidos, poderão os alistados ou eleitores recorrerem no prazo de 5 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE nº
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que se dê amplo conhecimento a quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital, que vai
também afixado no local de costume.
Fortaleza/CE, 16 de abril de 2019. Eu, Adriana Maria Bezerra de Andrade, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Flávio Luiz Peixoto Marques
Juiz Eleitoral da 2ª ZE/CE
EDITAL Nº 18 / 2019-2ª ZE/CE
CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICOA SENHORA CHEFE DE CARTÓRIO DA 2ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE,
nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018,
TORNA PÚBLICO que o Partido LIBERDADE legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, através
de Requerimento (protocolo TRE/CE Nº 7.545/2019), fichas de assinaturas de apoiamento mínimo de eleitores para a criação
da referida agremiação, contidas nos lotes CE00020000081 ao CE00020000094 e CE00020000096. Ressalte-se que as
reportadas fichas encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste cartório eleitoral, facultando-se eventual
impugnação por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste
edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, em 16 (dezesseis) de abril de 2019. Eu, Adriana Maria Bezerra de Andrade,
Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
ADRIANA MARIA BEZERRA DE ANDRADE
Chefe de Cartório da 2ª Zona Eleitoral/CE
EDITAL Nº 19 / 2019 2ª ZE/CE
CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
A SENHORA CHEFE DE CARTÓRIO DA 2ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, nos termos do que dispõe o art. 15 da
Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018,
TORNA PÚBLICO que o Partido LIBERDADE legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, através
de Requerimento (protocolo TRE/CE Nº 7.549/2019), fichas de assinaturas de apoiamento mínimo de eleitores para a criação
da referida agremiação, contidas nos lotes CE00020000067 ao CE00020000080. Ressalte-se que as reportadas fichas
encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste cartório eleitoral, facultando-se eventual impugnação por
qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, em 16 (dezesseis) de abril de 2019. Eu, Adriana Maria Bezerra de Andrade,
Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
ADRIANA MARIA BEZERRA DE ANDRADE
Chefe de Cartório da 2ª Zona Eleitoral/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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003ª Zona Eleitoral
Editais
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
EDITAL N.º 020/2019 – 3ª ZE/CE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
A CHEFE DE CARTÓRIO DA 3ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE – em substituição, nos termos do que dispõe o art.
15 da Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018,
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o LIBERDADE (LIBERDADE),
legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral através do Ofício n.º CE062/2019, protocolizado sob o
n.º 7.548/2019, 569 (quinhentas e sessenta e nove) fichas de assinaturas de apoiamento de eleitores para sua criação (lotes
n.ºs CE00030000025 a CE00030000038), as quais se encontram disponíveis para consulta nas dependências deste cartório
eleitoral, e que poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias
contados da publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019. Eu, Ana Paula Pereira Vieira,
Chefe de Cartório – em exercício, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Ana Paula Pereira Vieira
Chefe de Cartório da 3ª Zona Eleitoral/CE – em exercício

007ª Zona Eleitoral
Sentenças
Intimação
Processo nº 3-64.2017.6.06.0007
Natureza: Representação Específica para Apuração de Infração ao Art. 30-A da Lei nº 9.504/97
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representados: Valdemar Araújo da Silva Filho, candidato a prefeito de Pindoretama, e Tadeu Fernandes Rodrigues,
candidato a vice- prefeito de Pindoretama
Advogado: Vicente Martins Prata Braga - OAB/CE Nº 19.309
SENTENÇA
Cuida-se de Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Valdemar Araújo da Silva Filho
e Tadeu Fernandes Rodrigues, respecitvamente, candidatos a prefeito e a vice- prefeito de Pindoretama, para apurar
irregularidades na captação ou gastos eleitorais ilícitos de recursos com violação das normas da Lei nº. 9.504/97 com fulcro no
art. 30-A do mesmo diploma legal. No mérito, requer a cassação do diploma dos representados.
Em suma, aduz o Parquet que as contas de campanha dos candidatos foram desaprovadas em razão de irregularidades que
configurariam a captação e gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, a saber: 1) transferências diretas efetuadas a outros
prestadores de contas (Rozilda Venâncio Ferreira Lima), mas não registradas na prestação de contas dos representados, o
que revelaria omissão de receitas/despesas; 2) não comprovação da propriedade dos bens cedidos a título de doação
estimável em dinheiro. Dessa forma, os representados teriam deixado de atender o quanto ao disposto na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Regularmente citados, os promovidos alegaram que a prestação de contas que deu azo a presente representação ainda não
havia transitado em julgado, pois pendente de apreciação de recurso pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, não havendo
que se falar em contas desaprovas.
Quanto às irregularidades apontadas na exordial, os candidatos negaram ter realizado transferência bancária para Rozilda
Venâncio Ferreira Lima e que as doações de bens estimáveis atenderam os requisitos legais.
Dispensadas a oitiva das testemunhas na audiência de instrução, os promovidos requerem juntadas de documentos.
Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela improcedência e arquivamento da representação.
É o relatório. Decido.
Ab initio, cumpre esclarecer que a Lei das Eleições no artigo 30-A franqueia a qualquer partido político ou coligação o
ajuizamento de representação específica para averiguar a ilicitude da arrecadação e gastos de campanhas com fins eleitorais,
visando combater abusos econômicos e políticos no uso de recursos não contabilizados nas prestações de contas de
candidatos e partidos.
Enquanto a prestação de contas eleitorais cuida do cumprimento das formalidades legais na movimentação financeira e
doações de bens e serviços, a ação prevista no art. 30-A, por sua vez, investiga as condutas que comprometam a higidez, a
normalidade, a igualdade, o equilíbrio e a moralidade do processo eleitoral. Desse modo, o resultado do julgamento das contas
pode apontar indícios de abusos, entretanto, não subordina o resultado da representação em comento.
A propósito do tema, colaciono julgado esclarecedor do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, cuja ementa é a seguir transcrita:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CARGO. VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL (LEI Nº
9.504/97, ART. 30-A). IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E
A GRAVE SANÇÃO DE CASSAÇÃO DO DIPLOMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. O art. 30-A da Lei das Eleições reclama, para sua configuração, e consequente aplicação de gravosa sanção de cassação
do diploma, a análise do ultraje material, e não meramente formal, dos bens jurídicos tutelados pela norma (i.e, transparência,
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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moralidade e higidez do prélio eleitoral). Precedentes: AgR-AI nº 744-32/MG, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 29.5.2014 e
RO nº 393-22/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21.8.2014.
2. A desaprovação das contas do candidato não acarreta, por si só, a subsunção dos fatos à descrição do art. 30-A da Lei nº
9.504/97, visto que a prestação de contas e a representação para apurar gastos ilícitos de campanha são ações distintas e
autônomas (AgR-AI nº 744-32/MG, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 29.5.2014 e REspe nº 2641-64/RR, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJe de 28.2.2014).
3. In casu, da moldura fática delineada no acórdão regional, constata-se que a irregularidade in foco não é suficiente, per se,
para caracterizar a prática de arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha, nos termos do art. 30-A da Lei n°
9.504/97, porquanto a conduta não possui relevância jurídica para comprometer a moralidade e transparência da eleição de
modo a justificar a grave sanção de cassação do diploma do Recorrido, incidindo, na espécie, os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 204, Acórdão de 02/08/2016, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 191, Data 04/10/2016, Página 141/142 )
O entendimento jurisprudencial foi assimilado pelo TSE na Resolução nº 23.463/2015 que trata da arrecadação e os gastos
dos recursos e assim dispõe no §4º do art. 91.
Art. 91. Omissis.
(...)
§ 4º A aprovação, com ou sem ressalvas, ou desaprovação da prestação de contas do candidato não vincula o resultado da
representação de que trata o art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, nem impede a apuração do abuso de poder econômico em
processo apropriado.
Desta feita, é mister para a procedência da demanda a existência de provas robustas, firmes e seguras de que ocorreram
ilicitudes graves o suficiente para macular a higidez, legitimidade, normalidade e a moralidade do processo eleitoral. Entende o
TSE que "para a cassação do diploma, nas hipóteses de captação ou gastos ilícitos de recursos (art. 30-A da Lei 9.504/97), é
imprescindível a demonstração da proporcionalidade da conduta praticada em favor do candidato, considerado o contexto da
respectiva campanha ou o próprio valor em si" . Lapidar, igualmente nesse sentido o entendimento expedindo pela Egrégia
Corte do TRE-CE no julgamento do Recurso Eleitoral, conforme se nota a seguir:
Recurso eleitoral. Representação. Arrecadação e Gastos ilícitos de campanha. Art. 30-A Lei nº9.504/97. Vereadora eleita.
Sentença. Cassação do diploma. Preliminar. Intempestividade da Representação. Rejeição. Mérito. Prestação de contas
julgadas desaprovadas. Irregularidades. Robustez do conjunto probatório de atos ilícitos. Ausência. Mácula à lisura da
campanha eleitoral. Não configuração. Princípio da Proporcionalidade. Aplicação. Provimento do apelo. Reforma da decisão a
quo.
1 - O fato da prestação de contas da candidata eleita ao cargo de vereador ter sido desaprovada, não enseja a sua
condenação por infringência ao art. 30 - A, da Lei das Eleições, porquanto se faz necessário a prova cabal, robusta e
incontroversa, em razão da gravidade da sanção aplicada.
2 - Nesse contexto, as provas carreadas aos autos não se fizeram aptas a demonstrar que a recorrente praticou condutas
graves, ao não contabilizar, na prestação de contas, as despesas com um (01) veículo e contratação de dois (02) motoristas,
consoante descritos nos Autos de Constatação de fls. 140 e 145, pois tais falhas não macularam a lisura do pleito eleitoral, de
forma que não restou configurada a arrecadação ou gastos ilícitos de campanha.
3 - Assim, referidas irregularidades não constituem falhas sérias, a impor o decreto condenatório de cassação do diploma da
recorrente, nomeadamente em razão do princípio da proporcionalidade, posto que não se visualizou a relevância jurídica das
irregularidades a revelar, categoricamente, que tencionou a candidata arrecadar ou gastar recursos, de forma ilícita, durante a
campanha eleitoral de 2008.
4 - Recurso provido.
5 - Reforma da Sentença.
6 - Restabelecimento do mandato de Vereadora da recorrente.
(TRE-CE, Recurso Eleitoral n.º 223216115, de 21.03.2012, Rel. Juiz Raimundo Nonato Silva Santos)
In casu, após a instrução probatória, examino as irregularidades apontadas e concluo que:
i) não houve omissão de despesa na prestação dos representados quanto às transferências bancárias totalizadas no valor de
R$ 200,00 em favor da candidata Rozilda Venâncio Ferreira Lima. Conforme os extratos bancários (fls. 36/45), não foram
efetuadas transações que tivessem como beneficiária a candidata em comento. O espelho de divulgação das contas de
candidatos (fl. 49) informa que a postulante ao cargo de vereador do município de Saboeiro/CE recebeu o valor de R$ 200,00
doados por Germano Gomes Florentino, não tendo, portanto, relação alguma com os ora promovidos. A hipótese, a meu ver, é
de um erro no cruzamento das informações operado pelo sistema;
ii) quanto à doação de bens estimáveis em dinheiro, no caso dos autos, dois imóveis cedidos por Francisco das Chagas
Monteiro e Geraldo Albino Nogueira (fls. 53/63)), reputo-as regulares, em virtude da adequada comprovação das propriedades
dos bens.
Diante do quadro fático posto, é de se concluir que as irregularidades registradas, embora tenham ensejado a desaprovação
das contas dos candidatos em primeira instância, não caracterizam a certeza do cometimento de ilicitudes como também à
míngua quaisquer outros elementos capazes de inferir que ocorreram condutas graves no manejo dos recursos de campanha.
Ex positis, sem maiores delongas, não caracterizada a ilicitude na captação e gastos de recursos de campanha com fins
eleitorais, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL nos termos do artigo 487, I, do CPC.
P.R.I.
Verificado o trânsito em julgado, arquivem-se, dando-se as baixas e anotações de praxe.
Expedientes necessários.
Cascavel/CE, 9 de abril de 2019.
Francisco Marcello Alves Nobre
Juiz Eleitoral – 7ª ZE, respondendo
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Intimação
Processo nº 32-90.2017.6.06.0007
Natureza: Representação – Doação Acima do Limite Legal
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Francisco de Assis Nepomuceno
SENTENÇA
Cuida-se de Representação Eleitoral para apurar infração ao artigo 23, da Lei nº 9.504/97, ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Francisco de Assis Rodrigues Nepomuceno.
Conforme certidão de fl. 58, tramita Representação nº 1-75.2018.6.06.0002 cujas partes são as mesmas e objeto é semelhante
ao dos presentes autos.
É o brevíssimo relatório. Decido.
Com efeito, compulsando os autos, verifico que se tratam das mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir encontrados na
Representação nº 1-75.2018.6.06.0002 e na presente demanda, o que caracteriza a ocorrência de litispendência, prevista no
CPC/2015, art. 337, §§ 1º 3º.
Ex positis, sem mais delongas, julgo extinta a presente representação sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, V, do
Código de Processo Civil.
P.R.I.
Verificado o trânsito em julgado, arquivem-se, dando-se as baixas e anotações de praxe.
Expedientes necessários.
Cascavel/CE, 09 de abril de 2019.
Francisco Marcello Alves Nobre
Juiz Eleitoral – 7ª ZE, respondendo

009ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.º 209-09.2016.6.06.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2016
Interessado: AÉCIO MENDES RIBEIRO
Advogado: LUIZ CARLOS SIMÃO DE MACEDO, OAB/CE 13.581
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas apresentada por AÉCIO MENDES RIBEIRO, candidato ao cargo de VEREADOR no
Município de RUSSAS, pelo PP, apresentada no prazo legal.
Relatório técnico de exame às folhas 38/39, em que o examinador entendeu ter o candidato descumprido as exigências legais
em relação à documentação apresentada, informando a desconformidade da prestação de contas com a legislação de
regência, vez que não efetuada a abertura de conta bancária destinada à movimentação dos recursos de campanha.
Por outro lado, também consta a informação de que o referido candidato efetuou renúncia ao cargo concorrido, em 19/08/2016,
ou seja, poucos dias após o seu registro de candidatura.
Parecer do Ministério Público Eleitoral às fls. 41/45, manifestando-se pela julgamento como contas não apresentadas.
Instado a se manifestar sobre os relatórios de fls. 35/37 e 38/39, o interessado permaneceu silente.
É o relatório. Decido.
Vislumbro, no caso em apreço, que a única irregularidade perpetrada pelo interessado foi a não abertura de conta bancária,
considerada obrigatória a todos os partidos políticos e candidatos, durante a campanha eleitoral, mesmo que não tenha
ocorrido arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, conforme art. 7º da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Todavia, no caso em apreço, deve ser levado em consideração o fato de que o prestador de contas permaneceu poucos dias
na condição de candidato, para logo em seguida efetuar renúncia ao cargo pretendido. O pedido de registro de candidatura foi
efetuado em 15/08/2016 e a renúncia, foi requerida em 19/08/2016, segundo consta no Sistema de Acompanhamento de
Documentos e Processos.
A não abertura de conta bancária não impediu que este Juízo analisasse a contento a movimentação financeira de campanha
do candidato, consistente unicamente no recebimento, em valores estimados, da doação de serviços de contabilidade.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar casos semelhantes, esposa o entendimento de que, por ser bastante danosa a pecha
do julgamento como não prestadas as contas, estas então, devem ser julgadas como apresentadas, entretanto, desaprovadas.
Neste sentido, tem-se:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
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3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma
da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas.
(TSE, Ac. de 14.6.2016 no AgR-REspe nº 215589, rel. Min. Henrique Neves.)
Desse modo, ainda que tenha faltado elemento relevante para a análise da prestação de contas - caso do comprovante de
abertura da conta bancária e dos respectivos extratos - , o fato é que tal vício não impediu o processamento do feito, a análise
da unidade técnica ou o exame das falhas.
Ante o exposto, julgo apresentadas as contas do candidato AECIO MENDES RIBEIRO, porém DESAPROVADAS com
fundamento no Art. 30, III da Lei nº 9.504/1997, em consonância com o Art. 68, III da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao representante ministerial.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Russas, 15 de abril de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 9ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.º 384-03.2016.6.06.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2016
Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB PALHANO/CE
Advogado: JOÃO GLEIDSON DA SILVA, OAB/CE 6.632
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de procedimento instaurado com vistas à prestação de contas de campanha política do Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB, do Município de Palhano, referente às Eleições Municipais de 2016.
Parecer técnico-conclusivo às fls. 10, em que o examinador atesta que a agremiação partidária não apresentou os documentos
e informações de que trata o art. 48 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, devendo as presentes contas serem julgadas como
não prestadas.
Instado a se manifestar, o partido interessado manteve-se silente, conforme certidão às fls. 17.
Parecer do Ministério Público Eleitoral às fls. 12/14, manifestando-se pela julgamento como contas não apresentadas.
É o relatório. Decido.
O partido interessado apresentou declaração informando que não houve movimentação financeira de campanha, entretanto,
apesar de intimado, não trouxe os documentos constantes no art. 48, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, exigidos para a
análise de prestação de contas.
A ausência de documentos constitui óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral, vez
que impossibilita o exame da existência ou não de recursos financeiros durante a campanha política.
Por oportuno, destaco as previsões do art. 68, IV, b, da sobredita Resolução:
“Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
(...)
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 48, ou o responsável deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.”
Em face do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, e na forma do art. 68, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha das Eleições 2016, do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB,
município de Palhano. Em decorrência, determino a perda do direito do referido partido, ao recebimento da cota do Fundo
Partidário, enquanto perdure sua situação de inadimplência, na forma do art. 73, II, da retromencionada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao representante ministerial.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Russas, 15 de abril de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 9ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.º 383-18.2016.6.06.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2016
Interessado: PARTIDO VERDE – PV PALHANO/CE
Advogado: JOÃO GLEIDSON DA SILVA, OAB/CE 6.632
SENTENÇA
Vistos, etc.
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Cuida-se de procedimento instaurado com vistas à prestação de contas de campanha política do Partido Verde – PV, do
Município de Palhano, referente às Eleições Municipais de 2016.
Parecer técnico-conclusivo às fls. 10, em que o examinador atesta que a agremiação partidária não apresentou os documentos
e informações de que trata o art. 48 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, devendo as presentes contas serem julgadas como
não prestadas.
Instado a se manifestar, o partido interessado manteve-se silente, conforme certidão às fls. 17.
Parecer do Ministério Público Eleitoral às fls. 12/14, manifestando-se pela julgamento como contas não apresentadas.
É o relatório. Decido.
O partido interessado apresentou declaração informando que não houve movimentação financeira de campanha, entretanto,
apesar de intimado, não trouxe os documentos constantes no art. 48, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, exigidos para a
análise de prestação de contas.
A ausência de documentos constitui óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral, vez
que impossibilita o exame da existência ou não de recursos financeiros durante a campanha política.
Por oportuno, destaco as previsões do art. 68, IV, b, da sobredita Resolução:
“Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
(...)
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 48, ou o responsável deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.”
Em face do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, e na forma do art. 68, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha das Eleições 2016, do Partido Verde – PV, município de Palhano. Em
decorrência, determino a perda do direito do referido partido, ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto perdure
sua situação de inadimplência, na forma do art. 73, II, da retromencionada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao representante ministerial.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Russas, 15 de abril de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 9ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.º 381-48.2016.6.06.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2016
Interessado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS PALHANO/CE
Advogado: JOÃO GLEIDSON DA SILVA, OAB/CE 6.632
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de procedimento instaurado com vistas à prestação de contas de campanha política do Partido Popular Socialista –
PPS, do Município de Palhano, referente às Eleições Municipais de 2016.
Parecer técnico-conclusivo às fls. 10, em que o examinador atesta que a agremiação partidária não apresentou os documentos
e informações de que trata o art. 48 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, devendo as presentes contas serem julgadas como
não prestadas.
Instado a se manifestar, o partido interessado manteve-se silente, conforme certidão às fls. 17.
Parecer do Ministério Público Eleitoral às fls. 12/14, manifestando-se pelo julgamento como contas não apresentadas.
É o relatório. Decido.
O partido interessado apresentou declaração informando que não houve movimentação financeira de campanha, entretanto,
apesar de intimado, não trouxe os documentos constantes no art. 48, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, exigidos para a
análise de prestação de contas.
A ausência de documentos constitui óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral, vez
que impossibilita o exame da existência ou não de recursos financeiros durante a campanha política.
Por oportuno, destaco as previsões do art. 68, IV, b, da sobredita Resolução:
“Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
(...)
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 48, ou o responsável deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.”
Em face do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, e na forma do art. 68, IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha das Eleições 2016, do Partido Popular Socialista – PPS, município de
Palhano. Em decorrência, determino a perda do direito do referido partido, ao recebimento da cota do Fundo Partidário,
enquanto perdure sua situação de inadimplência, na forma do art. 73, II, da retromencionada Resolução.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao representante ministerial.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Russas, 15 de abril de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 9ª Zona

015ª Zona Eleitoral
Editais
Edital nº 17/2019
DE ORDEM do Dr. Bruno Gomes Benigno Sobral, MM Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, municípios de Icó, Orós e Umari,
no uso de suas atribuições legais, ...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO VERDE – PV e o PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, ambos de Orós/CE; além do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL de Icó/CE,
apresentaram a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis
no período, com fulcro no art. 45, I da Res. TSE nº 23.546/2017.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico - DJE, bem como sua afixação no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Icó-CE, aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2019. Eu, Raphael Bezerra Vieira Lima,
Técnico Judiciário, Mat. TRE/CE nº 80.205, o digitei, conferi e subscrevo.
Raphael Bezerra Vieira Lima
Técnico Judiciário – Mat. 80.205
Chefe de Cartório da 15ª Zona/CE

017ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo n.º 10-13.2014.6.06.0023 (Protocolo n.º 14.547/2014)
Natureza: Prestação de contas
Procedência: Uruburetama-CE
Assunto: Prestação de contas de exercício financeiro 2013
Interessados: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB de Tururu/CE
Presidente: Antônio Amarildo Serpa Barroso
Tesoureiro: Maria Cleide Barbosa
Advogado: Dr. Raimundo Serpa Barroso (OAB/CE nº 22.324)
DESPACHO
1. R. H.
2. Determino a intimação do partido, presidente e tesoureiro a fim de regularizem sua representação processual, através da
constituição de advogado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena das contas serem julgadas não prestadas, conforme art. 2º, §2º
da Resolução TRE/CE nº 549/2014.
3. Expedientes necessários.
Itapipoca/CE, 11 de abril de 2019.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz Eleitoral

019ª Zona Eleitoral
Sentenças
Publicação de sentença
Processo nº: 7-94.2018.6.06.0019
Espécie: Inquérito
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Inquérito Policial, instaurado com o fito de averiguar a possível prática dos crimes descritos nos artigos 324 e 325
do Código Eleitoral Brasileiro, em desfavor de José Augusto de Sena Amorim e Antonio Altair Feitosa Junior.
Concluídas as diligências, a Autoridade Policial apresentou relatório opinando pelo arquivamento do inquérito (fls. 53-55).
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Instado a manifestar-se, o Parquet Eleitoral pugnou pelo arquivamento do presente feito nos termos do artigo 357, § 1° do
Código Eleitoral.
É o resumido relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Da análise dos autos, verifica-se a ausência de indícios da prática de crime eleitoral consistente em caluniar alguém, na
propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime e difamar alguém, na
propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (artigos 324 e 325 do
Código Eleitoral), condição indispensável para o exercício da ação penal.
In Casu, o Ministério Público requereu o arquivamento do processo por ausência de justa causa para a deflagração da ação
penal pública, tendo em vista que, efetuadas diligências pela autoridade policial federal, não restou comprovada a
materialidade do delito.
Diante do exposto, em harmonia com o parecer do Parquet Eleitoral, e com arrimo no artigo 28 (falta de condição para o
exercício da ação penal), do Código de Processo Penal, determino o ARQUIVAMENTO do presente, sem prejuízo, no entanto,
de posterior iniciativa do Ministério Público, caso venham se afigurar presentes elementos que ensejem a continuidade das
investigações, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.
Feitas as devidas anotações e cautelas legais, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Tauá/CE, 15 de abril de 2019.
MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA
Juiz Eleitoral da 19ª ZE - Respodendo
Editais
Edital de RAES deferidos
EDITAL Nº 23/2019
DEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE
ALISTAMENTO ELEITORAL - RAE
O Dr. Marcelo Durval Sobral Feitosa, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que este Juízo Eleitoral, após empreender análise,
deferiu os Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE) - Alistamentos e Transferências, processados no período de
01/04/2019 a 15/04/2019, nos municípios de Tauá e Parambu, cujas relações estão disponíveis no cartório eleitoral, cabendo
recurso pelas partes interessadas no prazo 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 17, §1º e 18, §5º, da Res. TSE nº 21.538/2003.
Dado e passado na cidade de Tauá, sede da 19ª Zona Eleitoral, aos 16 dias do mês de abril de 2019. Eu, Antonio Eder Ferreira Lima,
Chefe do Cartório, digitei e conferi o presente edital.
MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA
Juiz Eleitoral - Respondendo

027ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO JUDICIAL
PROCESSO N.º 2-82.2018.6.06.0027 - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
REPRESENTADA: MILENA JANUÁRIO DE MORES BEZERRA
ADVOGADO: CÍCERO LUIZ BEZERRA FRANÇA (OAB/CE N.º 14.005)
DESPACHO
R.h.
Diante do pagamento integral da multa eleitoral imposta à representada Milena Januário de Moraes Bezerra (fls. 64/67),
determino, em consonância com a manifestação ministerial de fl. 98, o arquivamento do presente procedimento.
Registre-se a quitação da multa no cadastro eleitoral da representada, mediante o comando do ASE 078 no sistema ELO.
Após, arquivem-se os presentes autos.
Expedientes necessários.
Crato/CE, 11 de abril de 2019
JOSÉ BATISTA DE ANDRADE
Juiz Eleitoral, respondendo
Sentenças
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA DE VOTOSO - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO N.º 79-91.2018.6.06.0027
INTERESSADO(A): RUBENS BARBOSA DO NASCIMENTO
Cls.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado por este Juízo em razão de informação prestada pelo Cartório Eleitoral, na
qual consta que o eleitor RUBENS BARBOSA DO NASCIMENTO, com inscrição sob n.º 0859 7928 0779, devidamente
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nomeado para a função de 1º secretário, da Mesa Receptora de Votos da Seção 302 desta Zona Eleitoral, não compareceu
aos trabalhos eleitorais no segundo turno das Eleições Gerais 2018, ocorrido em 28/10/2018.
Devidamente citado, o interessado apresentou manifestação protocolizada sob n.º 5.395/2019, na qual alegou que não deixou
de justificar a sua ausência no segundo turno das eleições gerais de 2018, já que o seu pai compareceu ao Cartório Eleitoral
na data de 26 de outubro de 2018 para requerer a dispensa da convocação eleitoral por motivo de saúde – fls. 11/18.
Repousam à fls. 20/25 dos presentes autos, cópia do requerimento e documentos apresentados neste juízo em 26/10/2018,
pelo Sr. Francisco das Chagas Barbosa do Nascimento, pai do eleitor Rubens Barbosa do Nascimento, ora interessado, no
qual solicita que o seu filho seja dispensado da convocação eleitoral por motivo de saúde (acidente de moto ocorrido em
19/10/2018, necessitando de noventa dias de afastamento das atividades laborativas).
É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.
Examinando os documentos acostados aos autos, em especial o requerimento protocolizado em 26/10/2018, sob n.º
30.886/2018, constato que o interessado tem razão quando, em sua manifestação de 22/03/2019, afirma que não deixou de
apresentar justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais, na medida em que houve o acolhimento judicial do seu pedido de
dispensa da convocação eleitoral apresentado em 26 de outubro de 2018, conforme se infere do documento acostado por
cópia às fls. 20.
Desta forma, determino a regularização da situação eleitoral do interessado RUBENS BARBOSA DO NASCIMENTO, no
tocante ao registro de ausência aos trabalhos eleitorais (2º turno das Eleições Gerais 2018).
Considerando o teor da presente decisão, intime-se o interessado por meio de contato telefônico.
Publique-se. Registre-se. Certificado o cumprimento das providências acima, arquivem-se os presentes autos.
Crato/CE, 11 de abril de 2019.
JOSÉ BATISTA DE ANDRADE
Juiz Eleitoral, respondendo

029ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 26-70.2019.6.06.0029 (Prot. nº 3077/2019)
INTERESSADO: ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL DO PRTB NO CEARÁ
INTERESSADO: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PRTB EM QUIXERÉ-CE
INTERESSADO: PEDRO CESAR DA ROCHA NETO - PRESIDENTE ESTADUAL DO PRTB NO CEARÁ
INTERESSADO: JULIO RAMOM SOARES OLIVEIRA - TESOUREIRO ESTADUAL DO PRTB NO CEARÁ
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 18/19 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 038/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) 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.
Em decorrência da referida agremiação partidária não estar mais vigente e da previsão contida no art. 49, §§ 2º e 3º da citada
resolução, foi notificado para apresentar a prestação de contas o diretório estadual no Ceará do PRTB, nas pessoas do seu
presidente e do seu tesoureiro, através de cartas de citação, fls. 11/13. Certidão do chefe de cartório às fls. 16 informa que
decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou interposto.
Cumpre ressaltar que, conforme certidão do chefe de cartório às fls. 16, 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
PRTB 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. 17/17v, 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 Renovador Trabalhista
Brasileiro (PRTB) 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
Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) em Quixeré nem pelo correspondente diretório estadual em relação às Eleições 2018,
mesmo após citação através de carta (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):
...
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IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
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. 17/17v, 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 Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) em Quixeré -Ce. Em decorrência, não estando
atualmente vigente 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
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 27-55.2019.6.06.0029 (Prot. nº 3.078/2019)
INTERESSADO: ÓRGÃO DEFINITIVO ESTADUAL DO PATRI NO CEARÁ
INTERESSADO: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PATRI EM LIMOEIRO DO NORTE-CE
INTERESSADO: SAMUEL MORAES BRAGA - PRESIDENTE ESTADUAL DO PATRI NO CEARÁ
INTERESSADO: REGINA DE MORAES BRAGA - TESOUREIRA ESTADUAL DO PATRI NO CEARÁ
Ficam INTIMADOS os interessados acerca da sentença exarada às fls. 24/25 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 037/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Patriota (PATRI) em Limoeiro do Norte, 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.
Em decorrência da referida agremiação partidária não estar mais vigente e da previsão contida no art. 49, §§ 2º e 3º da citada
resolução, foi notificado para apresentar a prestação de contas o diretório estadual no Ceará do PATRI, nas pessoas do seu
presidente e do seu tesoureiro, através de cartas de citação, fls. 13/15. Contudo, como as correspondências para o partido e
sua tesoureira retornaram sem terem sido recebidas, foi publicado Edital de Citação nº 19/2019 (fls. 20/21). Certidão do chefe
de cartório às fls. 22 informa que decorreu o prazo sem que nada fosse requerido ou interposto.
Cumpre ressaltar que, conforme certidão do chefe de cartório às fls. 22, 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
PATRI em Limoeiro do Norte 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. 23/23v, 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 Patriota (PATRI) em Limoeiro do
Norte, 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 Patriota
(PATRI) de Limoeiro do Norte nem pelo correspondente diretório estadual em relação às Eleições 2018, mesmo após citação
através de carta e edital (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:
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;
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...
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. 23/23v, 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 Patriota (PATRI) em Limoeiro do Norte-Ce. Em decorrência, não estando atualmente vigente 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

030ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS
AÇÃO ELEITORAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO(S): ACARAÚ
PROCESSO Nº: 40-51.2019.6.06.0030
PROTOCOLO: 1.260/2019
INTERESSADO(S): PEDRO JOSÉ DE MELO – PRESIDENTE
INTERESSADO(S): MARIA SILVANDETE SILVEIRA FONTENELE – TESOUREIRA
INTERESSADO(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT ACARAÚ
ADVOGADO: Bruno Rodrigues Gomes da Silveira Fortuna – OAB/CE 16.475
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
“Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de recursos arrecadados e aplicados na campanha das Eleições de 2018, relativas ao PT de
Acaraú, cujos autos foram instaurados em razão da não apresentação das contas no prazo legal - vigésimo dia posterior à
realização do segundo turno, previsto no art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Notificada a prestar suas contas, a agremiação informou, através de manifestação simples - fls. 09/10, que não participou do
processo eleitoral.
Foram juntadas as informações disponíveis nos sistemas eleitorais - onde não consta que o partido recebeu recurso de Fundo
Partidário e que não há dados acerca de movimentação bancária de atividade política. Também foi elaborado relatório técnico
(fls. 11/11v) que ratifica a ausência de movimentação, bem como a omissão do partido em utilizar o sistema eleitoral devido.
A seguir os autos foram com vistas ao Representante do Parquet Eleitoral que, no parecer carreado às fls. 12/14, opinou pela
declaração como não prestadas as contas do partido, ante a efetiva não apresentação.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário e seus responsáveis não encaminharam as contas através do
sistema apropriado, mesmo após devidamente intimados para prestar contas utilizando o sistema da Justiça Eleitoral,
desobedecendo as normas eleitorais em vigor.
A utilização do sistema eleitoral para fins de apresentação das contas está expressamente prevista na Resolução TSE acima
mencionada, em diversos dispositivos:
Art. 66. O sistema simplificado de prestação de contas se caracteriza pela análise informatizada e simplificada da prestação de
contas que será elaborada exclusivamente pelo SPCE.
Art. 50:
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE,
com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:
...
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até
72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou
mecanismo de financiamento coletivo.
...
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§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde
o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
A própia notificação entregue ao representantes partidários também menciona a necessidade de utilização do sistema SPCE, o
que reflete a desídia de seus representantes em cumprir as normas eleitorais mesmo recebendo em mãos orientações de
forma clara e específica.
No presente caso, o partido deveria apresentar uma declaração de ausência de movimentação de recursos gerada pelo
sistema eleitoral, tendo em vista a alegação de que não houve qualquer tipo participação em campanha eleitoral.
Os efeitos de uma eventual decisão declarando como 'não prestadas' as contas partidárias atualmente ocasionam na
suspensão da anotação do respectivo órgão partidário omisso, além da perda do Fundo Partidário - que como é díficil o
recebimento deste Fundo a nível municipal, muitos partidos não dão a devida importância para suas prestações de contas.
Vejamos decisão recente que aplica esta sanção, publicada no DJE do TRE/CE de 07.06.2018:
Processo 0600147-73.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO (1338) - 0600147-73.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
RELATOR: JUIZ(A) TIAGO ASFOR ROCHA LIMA REPRESENTANTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Advogados
do(a) REPRESENTANTE: BENEDITO DE PAULA BIZERRIL - CE2040, RAMON GALVAO FERNANDES - CE18098
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO. CONTAS ANUAIS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. INADIMPLÊNCIA DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO E SEUS DIRIGENTES. SUSPENSÃO DO
REGISTRO OU ANOTAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS. PENALIDADES DO ART. 47, §2º, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº
23.432/2014. APLICAÇÃO. SANÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS PENALIDADES DECORRENTES DE
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. LEVANTAMENTO DE REFERIDAS PENALIDADES APÓS CUMPRIMENTO DE
SANÇÕES APLICADAS PELO TRIBUNAL NOS AUTOS DA PETIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1 –Julgadas não prestadas as contas dos órgãos regionais, municipais ou zonais, serão eles e os seus responsáveis
considerados, para todos os efeitos, inadimplentes perante a Justiça Eleitoral e o registro ou anotação dos seus
órgãos de direção e ficará suspenso até a regularização da sua situação. Inteligência do art. 47, §2º, da Resolução-TSE
nº 23.432/2014. 2 –As sanções de suspensão do registro do órgão de direção e a anotação de inadimplência dos seus
responsáveis são previstas na Resolução-TSE nº 23.432/2014 para casos de falta de prestação de contas e não de
desaprovação das mesmas. 3 –A Resolução-TSE nº 23.465/2015, de 17/12/2015, que disciplina a criação, organização,
fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, reiterou a suspensão de anotação de registro antes estabelecida
pela Resolução-TSE nº 23.432/2014, quando se tratar de contas partidárias julgadas não prestadas 4 –As penalidades,
relacionadas ao reconhecimento de ausência de prestação de contas de exercício financeiro, continuam vigentes e
não perderam seu fundamento de validade em razão da Lei nº 13.165/2015. 5 –A situação de inadimplência de órgão
partidário e dirigentes somente será afastada após o cumprimento de sanções aplicadas em decisão proferida pelo
Tribunal, nos autos da Petição referente à regularização da situação de inadimplência do Partido. 6 –Decisão liminar
mantida. Agravo desprovido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
ao agravo, nos termos do voto do(a) Relator(a). Fortaleza, 28/05/2018 JUIZ(A) TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
Eis o dispositivo da Resolução 23.553/17 que dispõe das mesmas sanções previstas nas normas citadas na decisão acima
colacionada:
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.
EX POSITIS, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PT de Acaraú, relativas a campanha de 2018, nos termos do art. 52, § 6º,
inc. VI, e do art. 77, inc. IV, da Res. TSE nº 23.553/2017.
P.R.I.
Empós o trânsito em julgado, arquive-se com baixa, observando-se os registros nos sistemas eleitorais e as cautelas legais
previstas em especial no inc. II do art. 83 da Res. acima mencionada.
Acaraú-CE, 11 de abril de 2019.
MIKHAIL DE ANDRADE TORRES
JUIZ ELEITORAL”

031ª Zona Eleitoral
Decisões
Arquivamento do Inquérito Policial
INQ Nº. 34-31.2018.6.06.0031.
INQUÉRITO POLICIAL – ELEIÇÕES 2012 (IPL n° 201/2017 DPF/JNE/CE)
INSTAURADO NA DPF JNE POR PORTARIA
INVESTIGADOS: JOSÉ ERNANDES OLIVEIRA GARCIA, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, GILSON SILVA CARDOSO.
Tipificação penal: art. 299 do Código Eleitoral
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Advogados dos investigados: *********
SENTENÇA.
I – RELATÓRIO.
Vistos etc.
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar a suposta prática dos crimes tipificados no art. 299, do
Código Eleitoral, por José Ernandes Oliveira Garcia por suposta compra de votos noticiado na DPF por Maria de Fátima da
Silva, em que o Ministério Público requereu a instauração de inquérito policial para apurar o fato.
Relatórios policiais às fls. 59/60.
O Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo arquivamento dos autos às fls. 61/64.
Vieram-me os autos em conclusão, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Após análise dos autos, concluo que inteira razão assiste à manifestação ministerial de fls. 61/64.
Não vislumbro razão para dissentir da manifestação do titular da ação penal. Os elementos informativos até então
colacionados não amparam a deflagração de processo crime.
Como é cediço, o crime em apuração, para a sua configuração, exige-se a identificação do grupo de eleitores corrompidos,
além do dolo específico de obter o voto ou a promessa de abstenção. A propósito,
ELEIÇÃO 2010 - RECURSO CRIMINAL - CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL - ART. 299 CÓDIGO ELEITORAL DISTRIBUIÇÃO DE CAMISAS EM TROCA DE VOTOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONDUTA ATÍPICA - INÉPCIA DA
DENÚNCIA - RECONHECIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - IMPROVIMENTO. 1. Para a configuração do crime de
corrupção eleitoral, além de ser necessária a ocorrência de dolo específico, qual seja, obter ou dar voto, conseguir ou prometer
abstenção, é necessário que a conduta seja direcionada a eleitores identificados ou identificáveis e que o corruptor eleitoral
passivo seja pessoa apta a votar. (Precedentes, TSE, Habeas Corpus nº 69358, Acórdão de 11/06/2013, Relator (a) Min. JOSÉ
ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 172, Data 09/09/2013, Página 45/46 ). 2. No
caso em tela, ausentes indícios suficientes a permitir a comprovação do pedido de voto para qualquer candidato em troca de
benesse (camisa), até porque não restou demonstrada qualquer conduta dirigida a determinado eleitor, razão pela qual
merece, efetivamente, ser reconhecida a inépcia da inicial, e legitimada a inexistência de justa causa para sujeição do
denunciado à ação penal. 3. Recurso conhecido e improvido.(TRE-CE - RC: 380 BANABUIÚ - CE, Relator: FRANCISCO
MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 159, Data 25/08/2016, Página 09)
Mesmo após o diligente trabalho investigativo levado a efeito pela Polícia Federal, capitaneado pelo Delegado Francisco Leite
Bezerra, os fatos foram objeto de investigação em outro inquérito policial IPL n° 275/2012, que culminou na Ação Penal n°
1629-83.2014.4.08.8102 julgada na Justiça Federal, em que foram condenados Maria de Fátima da Silva Paz e Gilson Silva
Cardoso pelo cometimento de crime de denunciação caluniosa, situação relatada pelo Delegado nas fls. 59/60.
Logo, não há justificativas para o ajuizamento da nova ação penal por parte do Ministério Público Eleitoral por falta dos
pressupostos para oferecimento de denúncia, o que impõe o arquivamento do feito.
Desnecessárias maiores considerações.
III – DISPOSITIVO.
Pelo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral e, por conseguinte, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS
1 1
PRESENTES AUTOS, ressalvada a hipótese do art. 18, do Código de Processo Penal ( Art. 18. Depois de ordenado o
arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a
novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.)
P. R. I. C.
Empós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição.
Barbalha, Ceará, 9 de abril de 2019.
Marcelino Emídio Maciel Filho
Juiz Eleitoral
Sentenças
Extinção de punibilidade - Eleições 2014
PROCESSO Nº. 71-10.2015.6.06.0031
Ação Penal originária: 128-06.2015.6.06.0027 (Protocolo 27ZE n° 29.281/2015)
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
AUTOR DO FATO: RAQUEL DA SILVA FELISMINO (RAQUEL DA SILVA BOMFIM)
Advogado Dativo: Dr. José Lair de Sousa Mangueira (OAB/CE n° 12.467)
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA instaurado contra RAQUEL DA SILVA FELISMINO (ou Raquel
da Silva Bonfim, anterior nome de solteira), como incurso nas tenazes do art. 344 do Código Eleitoral.
Em audiência preliminar (fl. 60), a autora do fato aceitou proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público.
À fl. 77v repousa comprovante do cumprimento do objeto da transação pela autora do fato.
Opinou o Ministério Público pela extinção da punibilidade da autora do fato (fl. 88).
Vieram-me os autos em conclusão.
De análise dos autos, constatei que a autora do fato cumpriu integralmente o objeto da transação penal.
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Assim sendo, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE RAQUEL DA SILVA FELISMINO relativamente à infração penal
que lhe é imputada nesta via, o que faço com apoio no art. 84, parágrafo único, da Lei nº. 9.099/95.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral e ao Juízo Deprecante da 27ª Zona de Crato, tendo em vista que lá foi iniciada a Ação
Penal n° 182-06.2015.6.06.0027, de onde foi extraída a presente Carta Precatória n° 71-10.2015.6.06.0031 autuada na 31a
Zona de Barbalha.
P. R. I.
Empós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa no SADP.
Barbalha, Ceará, 8 de abril de 2019.
Marcelino Emídio Maciel Filho
Juiz Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 09/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2017
NOTIFICAÇÃO DE TESOUREIRO NÃO LOCALIZADO
O Exmo. Sr. Marcelino Emídio Maciel Filho, Juiz Eleitoral da 31ª Zona, com sede em Barbalha, no exercício de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, para fins de direito, manda NOTIFICAR o
senhor ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, Tesoureiro do Órgão Municipal do PARTIDO AVANTE de
Barbalha/CE, com endereço na Rua Geane Nobrega de Araujo Saraiva, 255, Mata dos Dudas, Barbalha/CE, Telefone 998165478, para se manifestar sobre as informações e documentos existentes no processo de Prestação de Contas Anuais –
Exercício 2017 (PC Nº 4-40.2018.6.06.0031), no prazo legal de 3 (três) dias, no Cartório Eleitoral da 31ª Zona de Barbalha.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no local de
costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Barbalha/CE, aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
__________, Taís Sobreira de Santiago, Técnica Judiciária, digitei e conferi.
Marcelino Emídio Maciel Filho
Juiz da 31ª Zona Eleitoral

036ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO - PROCESSO 4-25.2018.6.06.0036
PROTOCOLO 9.261/2018
PROCESSO 4-25.2018.6.06.0036
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE
DIREÇÃO MUNICIPAL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) - MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/CE.
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL), ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL EM SÃO GONÇALO
DO AMARANTE/CE
INTERESSADO: LUCIANTÔNIO ALMEIDA FALCÃO, PRESIDENTE DO PSOL/SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
INTERESSADO: JOSÉ ARIMATEA RODRIGUES DE FARIAS, TESOUREIRO DO PSOL/SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/CE
ADVOGADO: LUCIANTÔNIO ALMEIDA FALCÃO - OAB/CE 9.337
INTIMAÇÃO
Por determinação do Excelentíssimo Juiz desta 36ª Zona Eleitoral, Dr. CÉSAR DE BARROS LIMA, nos termos da Resolução
TSE 23.546/2017, fica INTIMADO o Partido Político acima discriminado, na pessoa do advogado LUCIANTÔNIO ALMEIDA
FALCÃO - OAB/CE 9.337, para tomar ciência do parecer técnico conclusivo (cópia em anexo), e para que ofereçam defesa no
prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
Eu,
Carlos Eduardo Azevedo de Araújo, Técnico Judiciário, examinei e digitei. São Gonçalo do Amarante, 12 de abril de
2019.
MARCIEL MEDEIROS DA SILVA
Chefe de Cartório

037ª Zona Eleitoral
Decisões
PAD nº 23.495/2018.
OBJETO: Criação de Local de Votação.
INTERESSADO: Cartório Eleitoral da 37ª Zona Eleitoral – CE.
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DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento administrativo de criação de um novo local de votação na Rua João Paulo II, no Bairro Parque
Soledade, Caucaia, integrante da 37ª Zona Eleitoral, formulado pelo Sr. Francisco Flávio Sampaio Gomes, líder comunitário da
Comunidade Beneficente do Parque Soledade.
O local indicado para funcionamento da seção, qual seja, ESCOLA DANILO SÁ BENEVIDES MAGALHÃES (EEIEF), foi
vistoriado pela equipe do Cartório Eleitoral, consoante documentação de fls. 04/05, com vistas a esclarecer a situação física e
higiênica. Em sua diligência, essa equipe observou que o local possui todas as condições adequadas para o perfeito
funcionamento de até 04 (quatro) seções eleitorais.
Diante do exposto, considerando que o local e a localidade atendem aos requisitos mínimos exigidos pela legislação eleitoral,
bem como entendendo ser dever da Justiça Eleitoral, na medida do possível, tomar providências no sentido de facilitar o
exercício e aproximar o eleitor do local de votação, DEFIRO a solicitação de fl. 01, DETERMINANDO a criação de um local de
votação na ESCOLA DANILO SÁ BENEVIDES MAGALHÃES (EEIEF), situado na Rua João Paulo II, 137, Bairro Parque
Soledade, nesta cidade de Caucaia, estado do Ceará, com fundamento nos arts. 135 e 136 do Código Eleitoral (Lei n.º 4.737,
de 15 de julho de 1965), alertando ao mesmo tempo que a criação da seção se dará automaticamente, ao ser transferido ou
inscrito para o local, o primeiro eleitor, ou alistando; ressaltando que a seção somente poderá funcionar efetivamente no local
ao completar pelo menos (50) cinquenta eleitores nela inscritos, conforme preceitua o art. 117 do Código Eleitoral, devendo ser
agregada a outra seção caso não atinja esse número mínimo exigido.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue desde já no sistema informatizado da Justiça Eleitoral a criação do local de votação deste processo administrativo e,
não havendo interposição de recurso no prazo legal de 03 (três) dias da publicação (art. 135, § 7º, da Lei n.º 4.737/65),
arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.
Caucaia, 25 de março de 2019.
Carlos Eduardo de Oliveira Holanda Júnior.
Juiz da 37ª Zona Eleitoral (em substituição).

040ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 17/2019
REVISÃO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS
O EXMO SR DR THALES PIMENTEL SABÓIA, JUIZ PRESIDENTE dos trabalhos revisionais no Município de IPUEIRAS-CE,
no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto nas Resoluções TSE n.º 21.538/2003 e n.º 23.440/2015, no
Provimento CGE n.º 01/2019, na Res. TRE-CE n.º 726/2019, bem como no Provimento CRE-CE n.º 1/2019,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por determinação do Tribunal Superior
Eleitoral, será realizada REVISÃO DO ELEITORADO, com coleta de dados biométricos, no Município de Ipueiras, pertencente
à 040ª Zona Eleitoral do Ceará, e que, para tanto, ficam os eleitores cientes e CONVOCADOS a:
1. COMPARECEREM, obrigatoriamente, à revisão, todos os eleitores em situação “regular” ou “liberada” no cadastro
eleitoral, inscritos até 07/11/2016 no município de Ipueiras, após prévio agendamento, a fim de confirmarem seu domicílio e
realizarem coleta de dados biométricos, sob pena de cancelamento da inscrição daqueles que não se apresentarem, sem
prejuízo das sanções legais cabíveis, se constatada irregularidade.
2. Os eleitores deverão comparecer munidos de original de documento público de identidade, comprovante de
domicílio eleitoral, original do Título Eleitoral, caso tenha, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, quando disponível.
2.1. A prova da identidade far-se-á pessoalmente pelo eleitor, mediante apresentação de um ou mais dentre os seguintes
documentos: a) Carteira de Identidade; b) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; c) Passaporte modelo antigo
(verde); d) Passaporte modelo novo (azul), acompanhado de outro documento oficial que informe os dados de filiação; e)
Carteira Nacional de Habilitação – CNH, acompanhada, em caso de alistamento, de outro documento oficial que informe a
nacionalidade; f)Documento Nacional de Identidade – DNI; g) instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente
a idade mínima de 16 anos e do qual conste, também, os demais elementos necessários a sua qualificação.
2.2. Na hipótese de o eleitor não possuir qualquer dos documentos relacionados no item 2.1, poderá ser apresentada original
da certidão de nascimento ou de casamento, cabendo ao Juiz Eleitoral, em caso de dúvida quanto à identidade do eleitor,
determinar as diligências que entender necessárias.
2.3. O domicílio eleitoral poderá ser comprovado mediante apresentação de um ou mais documentos, sempre em original, dos
quais se infira ser o eleitor residente ou ter vínculo familiar, profissional, patrimonial ou comunitário no município, a exemplo de
contas de luz, água ou telefone, nota fiscal, envelopes de correspondência, contracheque, cheque bancário, contrato de
locação vigente e comprovante de matrícula em estabelecimento de ensino, entre outros, a critério do Juiz Presidente dos
trabalhos revisionais.
2.4. Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante apresentação de contas de luz, água ou telefone, nota fiscal ou
envelopes de correspondência, estes deverão ter sido emitidos ou expedidos, respectivamente, no período compreendido entre
os 12 (doze) e os 3 (três) meses anteriores ao início dos trabalhos revisionais.
2.5. Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante apresentação de cheque bancário, este só poderá ser aceito se
nele constar o endereço do correntista (Res. TSE n.º 21.538/2003, art. 65, § 2º).
2.6. Subsistindo dúvida quanto à idoneidade do comprovante de domicílio apresentado ou ocorrendo a impossibilidade de
apresentação de documento que indique o domicílio do eleitor, declarando este, sob as penas da lei, que tem domicílio no
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município sob revisão, o Juiz Presidente decidirá de plano ou determinará as providências necessárias à obtenção da prova,
podendo, inclusive, proceder à verificação no local, nos termos do art. 65, § 4º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
3. Os eleitores serão atendidos no Fórum Eleitoral, Cartório Eleitoral da 040ª Zona, localizado à Rua Coronel Guilhermino, s/n,
Centro, em Ipueiras CE, das 8 às 17 horas, entre os dias 26/04/2019 e 27/09/2019.
4. Os partidos políticos, devidamente constituídos, poderão, em conformidade com o art. 67 da Res. TSE n.º 21.538/2003,
acompanhar e fiscalizar os trabalhos da revisão.
5. O alistando ou eleitor terá direito de afastar-se do serviço, sem prejuízo do salário, por até 2 (dois) dias, para fins de
alistamento eleitoral, nos termos do inciso V do artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e do art. 48 do Código
Eleitoral.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico
(DJE), afixado no local de costume no Cartório Eleitoral, bem como divulgado pela imprensa escrita e falada. Dado e passado
na cidade de Ipueiras/CE, em 12 de abril do ano de 2019. Eu, _____________,Evaldo Bezerra Carneiro, Secretário dos
trabalhos revisionais, o digitei.
THALES PIMENTEL SABÓIA
Juiz Presidente

043ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
NATUREZA: AÇÃO PENAL
PROCESSO: 25-33.2014.6.06.0103 (PROTOCOLO 28.761/2014)
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADOS: EZIVAN GONÇALVES DOS SANTOS e NATÁLIA FERREIRA GOMES.
ADVOGADOS: FRANCISCO TÁCIDO SANTOS CAVALCANTI, OAB/CE 8.978 e ERNANDO PEREIRA COSTA, OAB/CE nº
28.955
DE ORDEM da MMª Juíza Eleitoral desta 43ª ZE, Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar. INTIMO os advogados das partes do
seguinte despacho: Conforme pleiteado pelo Ministério Público, intime-se os advogados constituídos pelos réus EZIVAN
GONÇALVES DOS SANTOS e NATÁLIA FERREIRA GOMES, para que forneçam o endereço atualizado destes, no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de ser decretada a revelia.
ANTONIO EDNALDO LEMOS
CHEFE DE CARTÓRIO DA 43ª ZONA ELEITORAL
Editais
EDITAIS
EDITAL Nº 13/2019
IMPUGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES DO ANO DE 2018
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, as prestações de contas eleitorais, referentes as eleições de 2018,
dos partidos abaixo relacionados:
COMISSÃO PROVISÓRIA – PSB - SABOEIRO
Autos nº
13-29.2019.6.06.0043 – Prestação de Contas
Presidente
Maria de Fátima Sousa Olinda Lima
Tesoureiro
Francisco Lucrécio Olinda Alves
Advogado
Fernanda Olinda Araújo (OAB/CE nº 28840)
COMISSÃO PROVISÓRIA – PSD - CARIÚS
Autos nº
24-58.2019.6.06.0043 – Prestação de Contas
Presidente
Maria Dalila Antunes da Costa
Tesoureiro
Francisco Valdenildo da Costa
Advogado
Francisco Gonçalves Dias (OAB/CE nº 10.416)
DIRETÓRIO MUNICIPAL – PMB - CARIÚS
Autos nº
31-50.2019.6.06.0043 – Prestação de Contas
Presidente
Antonio Valdenizo da Costa
Tesoureiro
Maria Cleomar de Souza
Advogado
Francisco Gonçalves Dias (OAB/CE nº 10.416)
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E, em cumprimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, mandou expedir e publicar o presente Edital no
Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância. Dado
e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 09 (doze) dias do mês de abril do ano de 2019. Eu, ____ Islânia Leite de Sá,
assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
EDITAL Nº 14/2019
CITAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele notícia tiverem, que perante este Cartório Eleitoral da 43ª Zona se
processam os autos de Ação Penal – Crime Eleitoral -, Processo n.º 5-14.2014.6.06.0080, ficando CITADOS os senhores:
- CICERO REGINALDO FERREIRA MOTA, brasileiro, portador do RG nº 3790009 SSP/SC, filho de Ademir Ferreira Mota e
Maria Paulino Félix;
- ANA CARLA MARTINS AMORIM, brasileira, natural de Acopiara, portadora do RG nº 2000002051347 SSP/CE, filha de
Francisca Martins Rodrigues de Amorim e Francisco Ferreira de Amorim;
- FRANCISCO DE ASSIS JERÔNIMO BARROSO, brasileiro, natural de Pacatuba/CE, portador do RG nº 172119388 SSP/CE,
filho de Manoel Barroso dos Santos Filho e Maria Jerônimo do Nascimento;
- ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA, brasileiro, natural de Saboeiro/CE, portador do RG nº 03327573300 SSP/CE, filho
de Alvenir Fernandes da Silva e Antonio Valdenir da Silva.
Para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem resposta à acusação feita pelo Ministério Público que indiciou-os no artigo 350
do Código Eleitoral.
E, para constar, dando cumprimento às leis eleitorais, mandou publicar o presente Edital no DJE e que fosse afixado no átrio
do Cartório Eleitoral, por meio dos quais o torna público. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 15 (quinze) dias do
mês de abril do ano de 2019. Eu, ___ Islânia Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
INTIMAÇÃO POR VIA EDITALÍCIA
EDITAL Nº 15/2019
PROCESSO Nº 771-37.2010.6.06.0103
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo e Justiça Eleitoral se
processam os autos e termos da Ação Penal que tem como Autor Ministério Público e Acusado Ocimar Nunes da Silva,
brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Feira de Santana/BA, nascido aos 09 de julho de 1971, filho de Otacílio Raimundo da
Silva e Joana D’arc Nunes da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo que, determinou a MM. Juíza a expedição
do presente edital pelo qual fica o acusado supracitado, INTIMADO da sentença de fls. 307/308 dos autos.
E, para constar, dando cumprimento às leis eleitorais, mandou publicar o presente Edital no DJE e que fosse afixado no átrio
do Cartório Eleitoral, por meio dos quais o torna público. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 15 (quinze) dias do
mês de abril do ano de 2019. Eu, ___ Islânia Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE

046ª Zona Eleitoral
Editais
Edital de Publicação n.º 17/2019
Deferimento(s) de Alistamento(s) e/ou Transferência(s)
A Excelentíssima Senhora CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO, Juíza da 46ª Zona Eleitoral de Mombaça, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais etc.
Em observância ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, torna
público, para conhecimento de todos os delegados de partidos e a quem possa interessar, que fora(m) deferido(s) e
enviado(s) para processamento no Tribunal Superior Eleitoral, o(s) Requerimento(s) de Alistamento Eleitoral e(ou)
Transferência de domicílio eleitoral, referentes ao período de 01 a 15 de abril de 2019, requerido(s) pelo(s) eleitor(es)
constante(s) de relação anexa, afixada no átrio deste Cartório Eleitoral, conforme disciplinado no art. 6º do Provimento n.º
2/2011-CRE/CE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o
presente edital fosse publicado no DJE e afixado no lugar de costume deste Cartório, para os devidos fins, correndo o prazo
de dez (10) dias para interposição de recurso, da data de sua publicação.
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Mombaça, Estado do Ceará, aos dezesseis (16) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu,
__________________ (Francisca Miterlânia Cavalcante de Sousa), Chefe do Cartório - substituta – digitei e subscrevo o
presente edital.
CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
Juíza Eleitoral

047ª Zona Eleitoral
Editais
NOTIFICAÇÃO - APRESENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS
EDITAL N.º 018/2019
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
NOTIFICAÇÃO
O MM. Juiz Eleitoral da 47ª Zona – Morada Nova e Ibicuitinga, Dr. Raynes Viana de Vasconcelos, no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem ciência que o prazo de entrega das prestaações de contas
partidárias anuais, relativas ao exercício de 2017, findou em 30/04/2018, sem que fossem apresentadas as referidas contas
pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do Município de Ibicuitinga, tendo sido determinada a publicação do presente
edital, com a finalidade de NOTIFICAR o sr. JOSÉ CLÁUDIO FALCÃO NOBRE, tesoureiro do diretório municipal do Partido
dos Trabalhadores - PT de Ibicuitinga, por se encontrar em local incerto e não sabido, para que apresente, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, a Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2017 do Diretório Municipal do PT de Ibicuitinga,
conforme previsto no art. 28 e seguintes da Resolução nº 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral que o presente edital fosse publicado no
Diário da Justiça Eletrônico e afixado no átrio do cartório. Dado e passado nesta cidade de Morada Nova, aos 15 dias
do mês de abril de 2019. Eu, Lorena Freire Figueiredo, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral
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048ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA 48ª ZE 03/2019
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Editais
EDITAL Nº 15/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 048ª Zona, Sra. Rafaela Benevides Caracas Pequeno, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, nos termos do art. 59 da Resolução 23.553/17, que os Partidos Políticos desta circunscrição eleitoral, a
seguir relacionados, apresentaram a CONTAS FINAIS, referentes à prestação de contas da campanha eleitoral das
Eleições
2018,
as
quais
estão
disponíveis
para
consulta
no
seguinte
endereço
eletrônico:
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipio/2018/2022802018/CE/4. Faculta-se, portanto, qualquer partido
político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, apresentar impugnação, mediante petição fundamentada dirigida ao juiz eleitoral, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias.
E para que se lhe dê ampla divulgação determinou a Excelentíssima Sra. Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital
no DJE e átrio do cartório. DADO, passado e assinado, por ordem da MM ª. Juiz da 048ª Zona Eleitoral, nesta cidade de Nova
Russas, aos 12 dias do mês de Abril do ano de 2019.
André William de França Gurgel
Chefe de Cartório da 048ª ZE
Assina por Ordem (PORTARIA 48ª-ZE N.º 01/2018)
EDITAL Nº 15/2019
ANEXO
RELAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE ENTREGARAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES
2018
PARTIDO

PRESIDENTE

TESOUREIRO

14 – PTB

MARIA SAMARA DE SOUSA
JOVITA
VALDY
MAGALHAES
DE
MENCONCA JUNIOR
FRANCISCO ARAUJO LIMA
JOSE
ANDERSON
PEDROSA
MAGALHAES
ANTONIO
LUIZ
RODRIGUES
MANO
MARCOS
ALBERTO
MARTINS
TORRES
JOSE BRANDAO DE SOUSA
RACHEL
SILVA
BERNARDINO
EDUARDO
FRANCISCO LOPES TORRES
LUIZ FREIRES MELO

FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA JOVITA

UNIDADE
ELEITORAL
NOVA RUSSAS

ALESSANDRA DUARTE DA SILVA

NOVA RUSSAS

ANTONIO HAILTON ESTEVAO FARIAS
ANA CARLOTA PEDROSA FARIAS

NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS

MARIA DO SOCORRO DIAS MEDEIROS

NOVA RUSSAS

FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA JOVITA

NOVA RUSSAS

ANTONIA DE FATIMA GOMES COELHO
JACIRA ALVES EDUARDO

ARARENDÁ
ARARENDÁ

LUISA VIEIRA BARBOSA
FRANCISCO
GUTO
CARDOSO
PESSOA DE CARVALHO

ARARENDÁ
ARARENDÁ

19
–
PODE
31 – PHS
33 – PMN
40 – PSB
55 – PSD
12 – PDT
13 – PT
15 – MDB
22 – PR

FEITOSA

049ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAIS
DESPACHO
Processo nº 14-30.2018.6.06.0049
PARTIDO PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PACAJUS
PRESIDENTE: JOSÉ WHANDERSON PEEIRA DA COSTA
ADVOGADO: RICARDO FEITOSA MENEZES OAB-CE Nº : 28289
R. h.
Em face da prolação da sentença de fls. 34/34v em 25/02/2019, intime-se o partido para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar
se a documentação acostada aos autos às fls. 39/44 trata-se de recurso eleitoral referente à sentença de fls. 34/34v ou de
pedido de regularização previsto no art. 59 da Resolução TSE nº 23546/2017.
Se for o caso de recurso eleitoral, que a peça seja corrigida e apresentada conforme previsão legal.
Expedientes necessários.
Pacajus/CE, 15 de abril de 2019.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral
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EDITAL Nº 34/2019
Notificação para apresentação de Contas
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alfredo Rolim Pereira, MM. Juiz Eleitoral desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e Chorozinho, no
uso de suas atribuições legais, etc.,
Vem, pelo presente, tendo em vista que restaram frustradas as notificações por meio eletrônico, Oficial de Justiça e/ou por
Carta de Notificação, Notificar o Partido Comunista do Brasil – PC do B, de Chorozinho/CE através de seu presidente, José
Ailson Duarte, para apresentar a prestação de contas final relativa às Eleições 2018, 1º e 2º turnos, no prazo de 03 (três)
dias, nos termos dos arts. 49, §1º c/c art. 52, caput e §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 15 de abril de 2019. Eu, _______,
Alessandra Lopes Peixoto Barros, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e conferi
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral
EDITAL Nº 36/2019
Notificação para apresentação de Contas
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alfredo Rolim Pereira, MM. Juiz Eleitoral desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e Chorozinho, no
uso de suas atribuições legais, etc.,
Vem, pelo presente, tendo em vista que restaram frustradas as notificações por meio eletrônico, Oficial de Justiça e/ou por
Carta de Notificação, Notificar o Partido Avante – AVANTE, de Chorozinho/CE através de seu presidente, Erimar Inocêncio de
Morais, para apresentar a prestação de contas final relativa às Eleições 2018, no prazo de 03 (três) dias, nos termos dos
arts. 49, §1º c/c art. 52, caput da Resolução TSE nº 23.553/2017, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 15 de abril de 2019. Eu, _______,
Alessandra Lopes Peixoto Barros, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e conferi.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral
EDITAL Nº 35/2019
Intimação de Sentença
Proc. nº: 40-28-2018.6.06.0049
Natureza: Prestação de Contas de Partido – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
Município: CHOROZINHO
Interessado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B E OUTROS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alfredo Rolim Pereira, MM. Juiz Eleitoral desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e Chorozinho, no
uso de suas atribuições legais, etc.,
Vem, pelo presente, tendo em vista que restou frustrada a intimação por Oficial de Justiça, INTIMAR o presidente do PC DO B
de Chorozinho, o Sr. JOSÉ AILSON DUARTE, do inteiro teor da sentença de fls. 23/ 23v, para ciência e, querendo, dela
recorrer, no prazo de 3 dias.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 15 de abril de 2019. Eu, _______,
Alessandra Lopes Peixoto Barros, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral

057ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
PROCESSO Nº: 10-66.2018.6.06.0057
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADVOGADO: JEAN MICHEL RIBEIRO FERREIRA - OAB/CE: 23428
MUNICÍPIO: GUAIÚBA/CE
Fica o interessado intimado através do seu advogado do despacho abaixo transcrito:
R.h.
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Tratando-se de Prestação de Contas Anuais com movimentação financeira faz-se necessário a apresentação da
Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial que deverão ser publicados na forma do §1º do art. 31 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Intime-se o prestador de contas para apresentação da documentação mencionada.
Pacatuba, 22 de novembro de 2018
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral - 57ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 06/2019
(Prazo: 3 dias)
O DR. Giancarlo Antoniazzi Achutti, Juiz Eleitoral da 57ª Zona de Pacatuba, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos políticos abaixo relacionados,
sediados em Guaiúba/CE, apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de
2017, nos termos do artigo, inciso I 45, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de
3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis
no período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral publicar o presente Edital, que
será afixado no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Pacatuba, aos 11 (onze) dias do mês de abril do ano de
2019 (11/04/2019). Eu, __________, Luciana Almeida Melo, Chefe do Cartório da 57ª Zona Eleitoral, o digitei e conferi.
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral – 57ª Zona
Partido
SD – Partido Solidariedade
PSC – Partido Social Cristão
REDE – Partido Rede Sustentabilidade
PR – Partido da República
PRP – Partido Republicano Progressista

Presidente
Francisco Joacir Alves Holanda
Francisco Eudes da Silva Barreto
Antonia Araújo da Silva Almeida
Marcelo de Castro Fradique
Accioly
Rafael de Oliveira Ferreira

Tesoureiro
Antonio Marques Pereira da Silva
Antonio Valdemilson Barbosa Pinto
Jairon Alves Holanda
Antonia Camila Araújo de Oliveira
Holanda
Lucivan Ferreira

EDITAL Nº 07/2019
(Prazo: 3 dias)
O DR. Giancarlo Antoniazzi Achutti, Juiz Eleitoral da 57ª Zona de Pacatuba, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos políticos abaixo relacionados,
sediados em Pacatuba/CE, apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de
2017, nos termos do artigo, inciso I 45, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de
3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis
no período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral publicar o presente Edital, que
será afixado no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Pacatuba, aos 11 (onze) dias do mês de abril do ano de
2019 (11/04/2019). Eu, __________, Luciana Almeida Melo, Chefe do Cartório da 57ª Zona Eleitoral, o digitei e conferi.
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral – 57ª Zona
Partido
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
PV – Partido Verde
SD – Partido Solidariedade

Presidente
Bezaliel Ribeiro de Farias
Francisco
Roberto
Ferreira
Granjeiro
Francisca Oclaudiana Girão Dias

PSC – Partido Social Cristão

Aroldo Pereira da Silva Júnior

Tesoureiro
Widilania dos Santos Lima
Maria de Fátima Santos Granjeiro
Maria Rosilene da Conceição
Santos
Antonio José Ricardo da Silva

059ª Zona Eleitoral
Despachos
REDESIGNAÇAO DE AUDIENCIA
PROCESSO n.º 86-55.2016.6.06.0059
PROTOCOLO: 118.903/2016
NATUREZA: AÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
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REQUERENTE: COLIGAÇÃO “CRESCER DE NOVO, CRESCER COM O POVO”
ADVOGADO: CELSO ALVES DE MIRANDA OAB CE nº 13.063
REQUERIDO(S): PEDRO VIEIRA FILHO; JOACIRE FRUTUOSO DA SILVA E COLIGAÇÃO POR UMA PEDRA BRANCA DE
TODOS.
ADVOGADOS: VICENTE AQUINO e TIBÉRIO CAVALCANTE OAB nºs 9.665 e 15.877.
DESPACHO
R. H.
Redesigno o dia 06/05/2019 às 13:00 hrs, para realização de audiência de instrução.
Expedientes necessários.
Pedra Branca, 09/04/2019.
Carlos Henrique Neves Gondim
Juiz Eleitoral – 59ª ZE

062ª Zona Eleitoral
Editais
Apresentação de DAMR
EDITAL Nº 08/2019
Autos nº: 38-82.2019.6.06.0062
Protocolo nº: 7.393/2019
Ação: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2017
Interessado: Partido Republicano Brasileiro – PRB – Várzea Alegre
O Dr. David Melo Teixeira Sousa, Juiz Eleitoral desta 62ª Zona eleitoral, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc...
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que a Direção Municipal/Comissão
Provisória do Partido Republicano Brasileiro – PRB – Várzea Alegre apresentou a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos referente ao exercício 2016, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação do Edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no
período, com fulcro no art. 45 da Res. TSE nº 23.464/2015.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse fixado o presente Edital no
local de costume, bem como publicado no Diário da Justiça eletrônico do TRE-CE.
Várzea Alegre-CE, 12 de abril de 2019. Eu, ___, Roberto Wagner Lourenço Lima, Chefe de Cartório, digitei o presente edital,
que é subscrito pelo Juiz Eleitoral.
DAVID MELO TEIXEIRA SOUSA
Juiz Eleitoral

069ª Zona Eleitoral
Sentenças
PC ELEIÇÃO 2016-PSC
PROCESSO N°4-86.2019.6.06.0069
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÃO 2016
INTERESSADO(A): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
SENTENÇA
Trata-se de procedimento previsto na RES TSE 23.463/2015, que visa a apuração de prestação de contas do partido político
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO nas eleições de 2016.
Consta que a agremiação supra não apresentou a prestação de contas relativas as eleições de 2016, razão pelo qual foi
determinado a notificação do responsável pelo partido (fls.08 ).
Consta as fls.11/13 manifestação ministerial opinando pela não prestação das contas.
Brevemente relatado. Decido.
Ressalto que a prestação de contas a Justiça Eleitoral referente ao pleito de 2016 é obrigatório aos candidatos e órgão
partidários, ainda que constituídos sob forma provisória (art. 41, RES TSE 23.463/2015).
Todo o trâmite previsto na RES TSE 23.463/2015 foi cumprido, tendo sido proporcionado ampla defesa durante o transcorrer
processual.
Em verdade, resta claro que o partido político PSC da cidade de Aurora/CE deixou de apresentar as contas da campanha
municipal de 2016, em desatendimento ao previsto no art. 29, III da Lei n. 9.504/97.
A consequência jurídica é o julgamento como contas não prestadas (art. 30, IV da Lei n. 9.504/97).
Ante o exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO da cidade de Aurora/CE das
eleições de 2016, conforme art. 30, IV da Lei n. 9.504/97 e art. 45, § 4º, VI da Res. TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao representante ministerial.
Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos (art. 73, II da RES TSE n. 23.463/2015 e art.42, da RES.23.571/2018),
arquivando estes fólios por fim.
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Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Aurora/CE, 05 de abril de 2019.
João Pimentel Brito
Juiz Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral – Aurora/CE

073ª Zona Eleitoral
Editais
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR MOTIVO DE FALECIMENTO
EDITAL No 027/2019
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
(PRAZO: 15 DIAS)
a
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, MM. Juiz Eleitoral pela 73 Zona Eleitoral,
Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme estabelecido nos termos dos arts.
71, IV e 77, II do Código Eleitoral e art. 2º da Resolução TSE nº23.556/2017, que nesta data foram CANCELADAS as
inscrições eleitorais dos eleitores abaixo identificados, pertencentes a esta 73ª Zona Eleitoral, em razão de seus falecimentos,
registrado em Cartório de Registro Civil, sendo recebido nesta data no Sistema PÓLIS.
Nome
ALBERTINA DAMASCENO FERNANDES
CLEANE DE SOUSA COSTA
JOSE PEREIRA DO CARMO
LUISA MARIA DA SILVA
MARIA COSMO LIMA DO NASCIMENTO
MARIA RAMOS
RAIMUNDA NONATA DA SILVA
SIGISMUNDO BARBOSA DA SILVA
TERESA ALVES DE ALMEIDA

Inscrição
021031660752
060016330779
021059150728
046997950744
021086190728
021062330710
046996430752
021077120760
029009050779

Dt óbito
17/03/2019
15/10/2016
27/03/2019
22/03/2019
28/02/2019
05/03/2019
02/03/2019
17/03/2019
03/03/2019

Cartório
Cartório 1º Ofício
Cartório 1º Ofício
Cartório 1º Ofício
Cartório 1º Ofício
Cartório 1º Ofício
Cartório 1º Ofício
Cartório 1º Ofício
Cartório 1º Ofício
Cartório 1º Ofício

- Ibiapina/CE
- Ibiapina/CE
- Ibiapina/CE
- Ibiapina/CE
- Ibiapina/CE
- Ibiapina/CE
- Ibiapina/CE
- Ibiapina/CE
- Ibiapina/CE

E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, e que no futuro ninguém alegue
ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz fosse o presente edital publicado e afixado no local de costume pelo
prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que terão prazo de 05 (cinco) dias para contestar. Dado e passado nesta
cidade de Ibiapina, estado do Ceará, aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, _______
[Clayton da Cunha Lima], Assistente I da Chefia do Cartório Eleitoral da 73ª ZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Anderson Alexandre Nascimento Silva.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
a
Juiz Eleitoral da 73 ZE-Ibiapina/CE

078ª Zona Eleitoral
Editais
MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL
EDITAL Nº 012/2019
(ALISTAMENTOS, REVISÕES E TRANSFERÊNCIAS)
O Excelentíssimo Senhor Dr. Erick Omar Soares Araújo, MM. Juiz Eleitoral desta 78ª Zona Eleitoral de Horizonte/Itaitinga, no
uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, em cumprimento ao disposto no art. 17, § 1º
e art. 18, § 5º, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, n. º 21.538, de 14 de outubro de 2003, que a relação de eleitores
que requereram alistamento eleitoral, revisão e transferência para esta circunscrição eleitoral e tiveram seus pedidos deferidos
no período de 16 a 28 de fevereiro de 2019 está à disposição dos partidos políticos neste Cartório Eleitoral, assim como a lista
daqueles que tiveram seus pedidos indeferidos no mesmo período, podendo qualquer delegado partidário, devidamente
credenciado nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º da referida resolução, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias contra a
referida decisão de deferimento e, no caso de indeferimento, caberá recurso interposto pelo alistando/eleitor no prazo de 05
(cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Meritíssimo Juiz Eleitoral que seja publicado o presente edital no Diário
da Justiça Eletrônico – DJE, conforme Provimento – CRE nº 02/2011, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Horizonte, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Rogério Ferreira Borges, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo Meritíssimo Juiz
Eleitoral.
Erick Omar Soares Araújo
Juiz Eleitoral

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

Ano 2019, Número 070

Fortaleza, terça-feira, 16 de abril de 2019

Página 37

082ª Zona Eleitoral
Decisões
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
DECISÃO
AUTOS Nº 5-37.2016.6.06.0082
PROTOCOLO Nº 2.958/2016
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DENUNCIADOS: LIDIANE DA SILVA CAVALCANTE, ESTEFANY DA SILVA RIBEIRO E FRANCISCO MAX SOARES
NOGUEIRA
ADVOGADO(A): THIAGO ARAÚJO MONTEZUMA (OAB/CE 23.667)
Ficam INTIMADOS os denunciados , através de seu advogado acima relacionado, acerca da DECISÃO abaixo:
Vistos etc.,
O Representante do Ministério Público Eleitoral, oficiante neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu proposta de
Suspensão Condicional do Processo aos denunciados LIDIANE DA SILVA CAVALCANTE, ESTEFANY DA SILVA RIBEIRO E
FRANCISCO MAX SOARES NOGUEIRA devidamente qualificados nos autos e incurso nas tenazes do art. 39, § 5º, inc. II, da
Lei 9.504/97, conforme o termo inserido às fls. 165/166.
Às fls. 259, consta informação de que os beneficiados cumpriram rigorosamente as condições que lhes foram impostas para a
fruição do benefício, quais sejam:
I – proibição de ausentar-se da Comarca onde mantém residência sem prévia autorização do Juiz; II – não mudar de endereço
sem prévia comunicação à autoridade processante; III – comparecimento pessoal, mensal e obrigatório, pelo período de 02
(dois) anos ao Juízo para informar e justificar suas atividades, nos últimos cinco dias de cada mês; IV – pagamento de
prestação pecuniária no valor de meio salário-mínimo a ser paga em única parcela revertida em favor da Creche Amadeu
Barros Leal / CNPJ: 12.360.436.434/0001-81, devendo apresentar comprovante perante o Juízo no dia 02 de maio de 2016
Ao pronunciar-se, o Promotor de Justiça Eleitoral requereu que fosse decretada a extinção da punibilidade dos beneficiados,
conforme parecer inserto às fls. 261.
Examinando os presentes autos, constata-se, através do termo de proposta às fls. 165/166, que os delatados foram
beneficiados com a suspensão condicional do processo no dia 15 (quinze) de abril de 2016.
Contando-se do dia em que foi concedido o benefício até a presente data, encontra-se um lapso de tempo superior a 02 (dois)
anos, expirando-se, assim, o período de prova.
O art. 89, §5º, da Lei 9.099/95, preleciona que, não havendo revogação do benefício, e, expirado o prazo estabelecido no
termo de proposta, o Juiz extinguirá a punibilidade do agente, senão vejamos:
“Art. 89, §5. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade.”
Diante do exposto, levando em consideração o parecer Ministerial (fl. 261), bem como o fiel cumprimento das condições
estabelecidas, declaro a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de LIDIANE DA SILVA CAVALCANTE, ESTEFANY DA SILVA
RIBEIRO E FRANCISCO MAX SOARES NOGUEIRA, o que faço com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei 9.099, de 26 de
setembro de 1995.
P.R.I
Após arquive-se.
Fortaleza, 12 de abril de 2019.
Carlos Rogério Facundo
Juiz da 82ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 001/2019
O Dr. Carlos Rogério Facundo, MM. Juiz da 82ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE, por nomeação legal, etc.
CONSIDERANDO o disposto no art. 93, XIV da Constituição Federal de 1988, que prevê que "os servidores receberão
delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório";
CONSIDERANDO que os atos praticados de ofício pelo servidor podem ser revistos pelo juiz caso necessário (art. 162, § 4º,
do CPC);
RESOLVE:
Art. 1º – Autorizar o (a) Chefe de Cartório desta 82ª Zona Eleitoral, ou quem suas vezes o fizer (em substituição e/ou em
exercício), a assinar, "de ordem do Meritíssimo Juiz Eleitoral", os mandados de citação, intimação e demais atos de
notificações relativos aos processos em tramitação nesta Zona.
Art. 2º – Determinar que os atos meramente ordinatórios, como a juntada, conclusão, vista obrigatória e outros semelhantes
sejam praticados por qualquer dos servidores desta 82ª Zona Eleitoral (arts. 162, § 4º e 168 do CPC).
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Fortaleza, 04 de abril de 2019.
Carlos Rogério Facundo
Juiz Eleitoral da 82ª Zona / CE
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084ª Zona Eleitoral
Despachos
Prestação de Contas - Exercício 2017
Prestação de Contas Anual – Exercício 2017
Contas Não Prestadas
Processo nº 18-25.2019.6.06.0084
Protocolo nº 7320/2019
Interessado: Partido Socialista Brasileiro
DESPACHO
R.h.
Findo o prazo sem que as contas tenham sido apresentadas, nos termos do art. 30, IV, da Res. TSE n° 23.546/2017,
determino, sucessivamente:
1.
a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
2.
a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
3.
a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b;
4.
a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no
processo, no prazo de três dias; e
5.
a submissão do feito a julgamento,
Expedientes necessários.
Beberibe/Ce, 10 de abril de 2019
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
Prestação de Contas - Exercício 2017
Prestação de Contas Anual – Exercício 2017
Contas Não Prestadas
Processo nº 19-10.2019.6.06.0084
Protocolo nº 7321/2019
Interessado: Partido Social Liberal
DESPACHO
R.h.
Findo o prazo sem que as contas tenham sido apresentadas, nos termos do art. 30, IV, da Res. TSE n° 23.546/2017,
determino, sucessivamente:
1.
a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
2.
a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
3.
a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b;
4.
a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no
processo, no prazo de três dias; e
5.
a submissão do feito a julgamento,
Expedientes necessários.
Beberibe/Ce, 10 de abril de 2019
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
Prestação de Contas de Candidato - Eleições 2008
PROTOCOLO N. 3149/2019
AUTOS N. 11-33.2019.6.06.0084
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÕES 2008
INTERESSADO: ELIEUDES FERNANDES DOS SANTOS
DESPACHO
R.h.
1. Acolho o parecer do MPE.
2. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Beberibe-CE, 11 de abril de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz da 84ª Zona Eleitoral
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Prestação de Contas de Candidato - Eleições 2008
PROTOCOLO N. 2835/2019
AUTOS N. 9-63.2019.6.06.0084
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÕES 2008
INTERESSADO: FRANCISCO JOSÉ SOUZA LAURINDO
DESPACHO
R.h.
1. Acolho o parecer do MPE.
2. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Beberibe-CE, 11 de abril de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz da 84ª Zona Eleitoral
Prestação de Contas de Candidato - Eleições 2016
PROTOCOLO N. 107.237/2016
AUTOS N. 273-85.2016.6.06.0084
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO: SERGIO PAULO LOBO LIMA
DESPACHO
R. h.
Acolho o parecer ministerial e determino a intimação do candidato para se manifestar acerca de eventuais doações estimáveis
em dinheiro, conforme apontado à fl. 41 e no parecer conclusivo.
Expedientes necessários.
Beberibe-CE, 11 de abril de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz da 84ª Zona Eleitoral

085ª Zona Eleitoral
Editais
LISTA DE APOIAMENTO DE PARTIDO EM FORMAÇÃO - PARTIDO LIBERADEEDITAL n.º 15/2019
LISTA DE APOIAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE PARTIDO
PRAZO: 5 DIAS
A SENHORA CHEFE DE CARTÓRIO DA 85ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, nos termos do que dispõe o art. 15 da
Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018;
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Liberdade, legenda
partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral através do requerimento (Ofício Nº 169/2019, datado de
15/04/2019, protocolizados em 15/04/2019, sob os n.º 7.561/2019, com 823 fichas (oitocentos e vinte e três) fichas de
assinaturas de apoiamento de eleitores para sua criação (Lotes n.º CE00850000063 à CE00850000090), as quais encontramse disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório Eleitoral, que fica situado na Av. Almirante Barroso, 601, Praia
de Iracema, Fortaleza/CE, e que poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5
(cinco) dias contados da publicação do presente edital. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 15 (quinze) dias do
mês de abril de 2019. Eu, ______ Joacira Furtado de Macêdo Torquato, Chefe de Cartório da 85ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi e subscrevo o presente Edital.
JOACIRA FURTADO DE MACEDO TORQUATO
CHEFE DE CARTÓRIO DA 85ª ZONA – FORTALEZA
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES E TRANSFERENCIS DEFERIDAS
EDITAL Nº 14/2019
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS
REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
(Prazo: 10 dias)
A Excelentíssima juíza da 85ª Zona Eleitoral de Fortaleza, ALDA MARIA HOLANDA LEITE, no uso de suas atribuições legais
etc.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 10 (dez) dias para
impugnação, conforme estabelecido nos artigos 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE 21.538/2003 a relação de eleitores, com
o respectivo número de inscrição eleitoral, que solicitaram, através do Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE,
operações de ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DEFERIDAS no período de 01/04/2019 a 15/04/2019, conforme relação
de títulos impressos para afixação, disponível para consulta na sede do Cartório Eleitoral desta 85ª Zona Eleitoral. E, para que
se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determino a publicação do presente Edital
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no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e no local de costume, neste Cartório Eleitoral, pelo prazo de 10 (dez) dias. Dado e
passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019. Eu,
Elisangela Medeiros Moreno,
Matrícula nº 88800, servidora requisitada, preparei e eu,
Joacira Furtado de Macêdo Torquato, Chefe de Cartório Eleitoral,
conferi o presente Edital, que é subscrito pela MMa. Juíza Eleitoral.
ALDA MARIA HOLANDA LEITE
Juíza da 85ª Zona Eleitoral/ Fortaleza/CE

086ª Zona Eleitoral
Decisões
IP: 1093/2016- 4 SR/PF/CE
Protocolo: 5.652/2019
Investigado: Antônio Lima Martins
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Policial n. 1093/2016-4 o qual investiga suposta inscrição fraudulenta, transferência eleitoral, do Sr.
Antônio Lima Martins, para a 86ª Zona Eleitoral, crime tipificado no art. 289 do Código Eleitoral.
O eleitor Antônio Lima Martins compareceu ao Cartório Eleitoral da 86ª Zona, no dia 05 de maio de 2012, com o fito de realizar
transferência eleitoral para o município de alto santo, apresentando comprovante de residência em nome de terceiros. Ao
realizar diligência, o oficial de justiça certificou que o requerente não residia no endereço informado.
Foi instaurado o presente Inquérito pela Polícia Federal, com o fito de apurar os fatos, momento em que foi ouvido o
investigado, bem como analisados todos os documentos acostados ao procedimento.
O Relatório Conclusivo emitido pelo órgão policial é pela ausência de indícios da existência de crime eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento dos presentes autos, em virtude da inexistência de base para a
denúncia.
É o Relatório. Decido.
O art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro afirma que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente
inepta, carente de pressuposto processual, condições da ação e justa causa.
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
O conceito de justa causa evoluiu de um conceito abstrato para um entendimento concreto, ou seja, exige-se, para o
recebimento da peça acusatória, um suporte probatório mínimo da existência de crime e sua autoria. A privação de elementos
que comprovem estes requisitos autoriza a rejeição da denúncia ou queixa. No caso em tela, o Representante Ministerial
pugnou pelo arquivamento do presente inquérito pela ausência de justa causa para a denúncia.
Outro não poderia ser o entendimento dos Tribunais:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. DELITO DE
QUADRILHA OU BANDO. FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A aplicação do princípio in dubio pro societate exige indícios mínimos da autoria e da existência do crime, o que não se
configurou, mostrado-se acertada a parcial rejeição da denúncia.
2. Recurso desprovido
(TRF-3 – RSE 297 SP 0000297.49.2012.4.03.6181, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Data
do Julgamento: 19/11/2012, QUINTA TURMA)
AÇÃO PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOAÇÃO DE DINHEIRO. BANDA DE
MÚSICA ESCOLAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. JUSTA CAUSA. FALTA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS.
AUSÊNCIA. TIPICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO.
(TRE-AC – APCO: 14943 AC, Relator: SAMOEL MARTINS EVANGELISTA, Data do Julgamento: 20/06/2014, Data de
Publicação: DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 119, Data 30/06/2014, Página 02)
Ademais, conforme documentos anexados ao procedimento investigatório, bem como declarações do investigado, foi
constatado o vínculo familiar dele com o município de Alto Santo, visto que possui duas irmãs que residem no distrito do
"Castanhão" e um irmão no Sítio Cabrito, ambos localidades rurais do município de Alto Santo.
O Tribunal Superior Eleitoral já possui entendimento consolidado considerando o domicílio eleitoral mais elástico do que o civil,
podendo aquele ter o vínculo de natureza política, econômica, social e familiar.
ELEIÇÃO 2012. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. DEFERIMENTO. DOMICÍLIO ELEITORAL.
ABRANGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONCEITO ELÁSTICO. DESNECESSIDADE DE RESIDÊNCIA PARA SE CONFIGURAR
O VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. PROVIMENTO.
1)Na linha da jurisprudência do TSE, o conceito de domicílio eleitoral é mais elástico do que no Direito Civil e se satisfaz com a
demonstração de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. Precedentes.
2)Recurso especial provido para deferir o registro de candidatura.
(TSE – REspe: 37481 PB, Relator: Min. MARCO AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO, Data de Julgamento: 18/02/2014,
Data de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 142, Data 04/08/2014, Página 28/29)
Ante o exposto, em consonância com o Ministério Púbico Eleitoral, determino o arquivamento do presente Inquérito Policial,
com fulcro no art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro, em virtude da inexistência de elementos de convicção que
demonstrem o exercício da ação penal.
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Oficie-se a Polícia Federal acerca do inteiro teor.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as exigências, arquivem-se.
Ao Cartório Eleitoral para as providências cabíveis.
Alto Santo/CE, 12 de abril de 2019.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
Juiz Eleitoral – 86ª Zona

089ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º41/2019
O MM. Juiz Eleitoral da 89ª Zona, Dr. José Arnaldo dos Santos Soares, no uso de suas atribuições legais etc.,
FAZ SABER aos Senhores FRANCISCO GOMES TEIXEIRA, CPF 003.031.983-89 e LUÍS GOMES TEIXEIRA, CPF
005.211.983-13, presidente e tesoureiro do Partido Podemos – PODE, do diretório municipal de Miraíma/CE, que, pelo
presente, ficam Vossas Senhorias notificados para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da publicação do edital,
supram a omissão da prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro de 2017.
Dado e passado nesta cidade de Amontada/CE, em 15 (quinze) de abril de 2019. Eu, Marcelo Rios Oliveira, chefe de cartório
substituto, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
JUIZ Eleitoral

095ª Zona Eleitoral
Editais
INSCRIÇÕES ELEITORIAS E TRANSFERÊNCIAS DE DOMICILIO DEFERIDAS
EDITAL Nº 06/2019
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 95ª Zona – Fortaleza, Dra. Adriana da Cruz Dantas, no uso de suas atribuições
legais etc.,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao art. 17, caput, e
ao art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, a relação de requerimentos deferidos de inscrições e
transferências na segunda quinzena do mês de fevereiro/2019, para os fins do art. 17, § 1º, e art. 18, § 5º, da supracitada
norma, está à disposição das agremiações partidárias neste Cartório Eleitoral, podendo qualquer Delegado de Partido recorrer
da decisão do deferimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM.ª Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
,
Reginaldo Queiroz Santiago, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pela MM.ª Juíza
Eleitoral.
ADRIANA DA CRUZ DANTAS
Juíza Eleitoral da 95ª Zona
INSCRIÇÕES ELEITORIAS E TRANSFERÊNCIAS DE DOMICILIO DEFERIDAS
EDITAL Nº 07/2019
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 95ª Zona – Fortaleza, Dra. Adriana da Cruz Dantas, no uso de suas atribuições
legais etc.,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao art. 17, caput, e
ao art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, a relação de requerimentos deferidos de inscrições e
transferências na primeira quinzena do mês de março/2019, para os fins do art. 17, § 1º, e art. 18, § 5º, da supracitada norma,
está à disposição das agremiações partidárias neste Cartório Eleitoral, podendo qualquer Delegado de Partido recorrer da
decisão do deferimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM.ª Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
,
Reginaldo Queiroz Santiago, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pela MM.ª Juíza
Eleitoral.
ADRIANA DA CRUZ DANTAS
Juíza Eleitoral da 95ª Zona
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INSCRIÇÕES ELEITORIAS E TRANSFERÊNCIAS DE DOMICILIO DEFERIDAS
EDITAL Nº 08/2019
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 95ª Zona – Fortaleza, Dra. Adriana da Cruz Dantas, no uso de suas atribuições
legais etc.,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao art. 17, caput, e
ao art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, a relação de requerimentos deferidos de inscrições e
transferências na segunda quinzena do mês de março/2019, para os fins do art. 17, § 1º, e art. 18, § 5º, da supracitada norma,
está à disposição das agremiações partidárias neste Cartório Eleitoral, podendo qualquer Delegado de Partido recorrer da
decisão do deferimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM.ª Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
,
Reginaldo Queiroz Santiago, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pela MM.ª Juíza
Eleitoral.
ADRIANA DA CRUZ DANTAS
Juíza Eleitoral da 95ª Zona
INSCRIÇÕES ELEITORIAS E TRANSFERÊNCIAS DE DOMICILIO DEFERIDAS
EDITAL Nº 09/2019
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 95ª Zona – Fortaleza, Dra. Adriana da Cruz Dantas, no uso de suas atribuições
legais etc.,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao art. 17, caput, e
ao art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, a relação de requerimentos deferidos de inscrições e
transferências na primeira quinzena do mês de abril/2019, para os fins do art. 17, § 1º, e art. 18, § 5º, da supracitada norma,
está à disposição das agremiações partidárias neste Cartório Eleitoral, podendo qualquer Delegado de Partido recorrer da
decisão do deferimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM.ª Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
,
Reginaldo Queiroz Santiago, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pela MM.ª Juíza
Eleitoral.
ADRIANA DA CRUZ DANTAS
Juíza Eleitoral da 95ª Zona

096ª Zona Eleitoral
Editais
Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - Exercício 2018
EDITAL N.º 20/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRAZO 03 DIAS
O Excelentíssimo Dr. Fábio Medeiros Falcão de Andrade, Juiz Eleitoral, Respondendo por esta 96ª Zona, com Sede em Bela
Cruz, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICO o presente EDITAL a todos quantos o virem ou dele tiverem ciência, que foi(ram) apresentado(s) e
protocolizado(s) nesta 96ª Zona Eleitoral a(s) Declaração(ões) de Ausência de Movimentação Financeira, referente(s) ao(s)
Exercício(s) Financeiro(s) de 2018, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, de 18 de dezembro de
2017, do(s) seguinte(s) partido(s):
Protocolo
7447/2019
7448/2019

Sigla
PPS
MDB

Nome
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Município
MARCO
MARCO

Assim, foi expedido o presente edital e publicado no átrio deste Fórum, pelo qual ficam cientes o Ministério Público Eleitoral ou
qualquer partido político ou outros interessados para que, querendo, possam impugnar a presente declaração de ausência de
movimentação financeira, em petição fundamentada, no prazo de 03 (três) dias, contados da referida Publicação no DJE. Dado
e passado nesta cidade de Bela Cruz, ao(s) 15 dia(s) do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, João Dehon
Silva Moreira, Chefe de Cartório da 96ª Zona Eleitoral, o digitei e subscrevo.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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114ª Zona Eleitoral
Decisões
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE MULTA
REPRESENTAÇÃO Nº 8-27.2015.6.06.0114
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: Joacy Ferreira de Freitas
ADVOGADO: Ted Luiz Pontes, OAB/CE nº 26.581
ADVOGADO: Arabella Costa Pinheiro, OAB/CE nº 10.976-B
ADVOGADO: Alice Guimarães dos R. Nogueira, OAB/CE nº 40.806
Vistos e bem examinados.
Trata-se de pedido de parcelamento de multa eleitoral em face da decisão que julgou procedente a Representação em
epígrafe, com fulcro no art. 23, §1º, I da Lei 9.504/97, ora transitada em julgado.
O Representado, alegando (im)possibilidade financeira, requer o parcelamento da multa que lhe foi imposta, em 60 (sessenta)
prestações mensais, consecutivas, e com valor fixo.
Cumpre observar, às fls. 34, que o Representado JOACY FERREIRA DE FREITAS ocupa a função de motorista da empresa
ITL – Indústria de tecnologia, máquinas e equipamentos LTDA.
De acordo com a Lei 9.504/97, a Justiça Eleitoral observará, no parcelamento de multas eleitorais as regras de parcelamento
previstas na legislação tributária federal.
Inicialmente, cabe registrar que, o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional está autorizado em, no máximo, até 60
(sessenta) parcelas, aplicando-se o art. 10 da Lei nº 10.522/2002, in verbis:
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até sessenta parcelas
mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.
Vale ressaltar que, o valor de cada parcela deverá ser acrescido de juros equivalentes à variação mensal da taxa SELIC
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e
de 1% concernente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, nos termos do art. 13 do referido diploma legal.
Deverá o cartório emitir, mensalmente, a GRU para recolhimento, com atualização do valor da parcela, orientando o
interessado a apresentar o comprovante de pagamento no Cartório Eleitoral, no prazo máximo de 24 horas, após o pagamento.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE, o pedido do Representado, no sentido de possibilitar AO Suplicante a possibilidade de
pagamento da multa que lhe fora aplicada, em 40 (quarenta) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 10 da Lei n.º
10.522/2002, ou seja, com as devidas atualizações.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 12 de abril de 2019.
Ângela Maria Sobreira Dantas Tavares
Juíza da 114ª Zona Eleitoral de Fortaleza
Editais
APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
EDITAL N.º 18/2019
(PRAZO 5 DIAS)
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
A Chefe de Cartório, da 114ª Zona Eleitoral/CE, Natalia Nogueira Pinheiro, no uso de suas atribuições legais e nos termos do
que dispõe o art. 15, da Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018, FAZ SABER que se encontra disponível no
Cartório deste Juízo lista de apoiamento de eleitores ao partido político em formação – Partido Liberdade, protocolizado sob
7.562/2019, contendo 11 Lotes com números CE 0114000000067, CE 01140000068 a CE 01140000069, CE 01140000070,
CE 01140000071, CE 01140000072, CE 01140000075, CE 01140000076, CE 01140000077, CE 0114000078 e CE
01140000079.
Outrossim, conforme o mesmo art. 15, da citada Resolução, as listas e formulários poderão ser impugnados por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, fica afixado o presente edital no local de costume, nos termos do art. 15 da referida
Resolução.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 do mês de abril de 2019. Eu, Natalia Nogueira Pinheiro, Chefe de Cartório,
preparei, conferi e subscrevo o presente edital.
Natalia Nogueira Pinheiro
Chefe de Cartório
APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
EDITAL N.º 19/2019
(PRAZO 5 DIAS)
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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A Chefe de Cartório, da 114ª Zona Eleitoral/CE, Natalia Nogueira Pinheiro, no uso de suas atribuições legais e nos termos do
que dispõe o art. 15, da Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018, FAZ SABER que se encontra disponível no
Cartório deste Juízo lista de apoiamento de eleitores ao partido político em formação – Partido Liberdade, protocolizado sob
7.562/2019, contendo 11 Lotes com números CE 0114000000080, CE 01140000081, CE 01140000082, CE 01140000083, CE
01140000084, CE 01140000085, CE 01140000086, CE 01140000087, CE 01140000088, CE 0114000089 e CE 01140000090.
Outrossim, conforme o mesmo art. 15, da citada Resolução, as listas e formulários poderão ser impugnados por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, fica afixado o presente edital no local de costume, nos termos do art. 15 da referida
Resolução.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 do mês de abril de 2019. Eu, Natalia Nogueira Pinheiro, Chefe de Cartório,
preparei, conferi e subscrevo o presente edital.
Natalia Nogueira Pinheiro
Chefe de Cartório

115ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 25/2019
PROTOCOLO: 7540/2019
LISTAS DE ASSINATURAS DE APOIAMENTO À CONSTITUIÇÃO DO PARTIDO LIBERDADE
PRAZO: 5 DIAS
O Dr. GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 115ª Zona, Fortaleza- CE., no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com a Res. TSE n.º 23.465/2015, c/c o Provimento n.º 7/2013 da CRE/CE,
FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido LIBERDADE, ainda em
formação, apresentou, na data de 15/04/2019, listas/formulários de assinaturas de apoiamento à sua constituição perante o
Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do Art. 9º da Lei n.º 9.096/95, a qual se encontra disponível na sede deste cartório
eleitoral, a fim de que qualquer interessado possa, em petição fundamentada, impugná-la no prazo de cinco (5) dias, contados
da data da publicação deste.
Dado e passado nesta capital de Fortaleza, aos 15 de abril do ano de 2019. Eu, (ass.), Clélio Kramer de Mesquita, Chefe de
Cartório, preparei o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Gerardo Magelo Facundo Júnior.
Gerardo Magelo Facundo Júnior
Juiz Eleitoral – 115ª ZE
EDITAL N.º 26/2019
PROTOCOLO: 7557/2019
LISTAS DE ASSINATURAS DE APOIAMENTO À CONSTITUIÇÃO DO PARTIDO LIBERDADE
PRAZO: 5 DIAS
O Dr. GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 115ª Zona, Fortaleza- CE., no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com a Res. TSE n.º 23.465/2015, c/c o Provimento n.º 7/2013 da CRE/CE,
FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido LIBERDADE, ainda em
formação, apresentou, na data de 15/04/2019, listas/formulários de assinaturas de apoiamento à sua constituição perante o
Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do Art. 9º da Lei n.º 9.096/95, a qual se encontra disponível na sede deste cartório
eleitoral, a fim de que qualquer interessado possa, em petição fundamentada, impugná-la no prazo de cinco (5) dias, contados
da data da publicação deste.
Dado e passado nesta capital de Fortaleza, aos 15 de abril do ano de 2019. Eu, (ass.), Clélio Kramer de Mesquita, Chefe de
Cartório, preparei o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Gerardo Magelo Facundo Júnior.
Gerardo Magelo Facundo Júnior
Juiz Eleitoral – 115ª ZE
EDITAL N.º 27/2019
PROTOCOLO: 7558/2019
LISTAS DE ASSINATURAS DE APOIAMENTO À CONSTITUIÇÃO DO PARTIDO LIBERDADE
PRAZO: 5 DIAS
O Dr. GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 115ª Zona, Fortaleza- CE., no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com a Res. TSE n.º 23.465/2015, c/c o Provimento n.º 7/2013 da CRE/CE,
FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido LIBERDADE, ainda em
formação, apresentou, na data de 15/04/2019, listas/formulários de assinaturas de apoiamento à sua constituição perante o
Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do Art. 9º da Lei n.º 9.096/95, a qual se encontra disponível na sede deste cartório
eleitoral, a fim de que qualquer interessado possa, em petição fundamentada, impugná-la no prazo de cinco (5) dias, contados
da data da publicação deste.
Dado e passado nesta capital de Fortaleza, aos 15 de abril do ano de 2019. Eu, (ass.), Clélio Kramer de Mesquita, Chefe de
Cartório, preparei o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Gerardo Magelo Facundo Júnior.
Gerardo Magelo Facundo Júnior
Juiz Eleitoral – 115ª ZE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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116ª Zona Eleitoral
Editais
INSCRIÇÕES CANCELADAS E/OU SUSPENSAS - 01 a 15 de Abril/2019
EDITAL
020/2019
PRAZO: 10 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Marilêda Frota Angelim Timbó, MM. Juíza desta 116ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas
atribuições legais e com supedâneo no art. 77, Inciso II, da Lei 4.737/65 – Código Eleitoral,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que a relação contendo número do título, nome,
ASE, data da ocorrência, situação do ASE, complemento e motivo, dos eleitores que tiveram suas inscrições canceladas ou
suspensas, no período de 01 a 15 de Abril de 2019, está disponível na Secretaria do Cartório desta 116ª Zona Eleitoral/CE,
para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram, ofereçam contestação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza que fosse publicado o presente edital no Diário de Justiça
Eletrônico – DJE/TRE/CE, conforme Provimento - CRE/CE N.º 02/2011, e no átrio do Fórum Eleitoral Desembargador Péricles
Ribeiro.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, ao(s) 16 dia(s) do mês de abril do ano de 2019. Eu, Luís Christiano Bonfim Costa,
Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza desta 116ª Zona Eleitoral/CE.
Marilêda Frota Angelim Timbó
Juíza – 116ª Zona Eleitoral/CE
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS - 01 a 15 de Abril/2019
EDITAL
021/2019
PRAZO: 10 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Marilêda Frota Angelim Timbó, MM. Juíza desta 116ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas
atribuições legais e com supedâneo no art. 45, ˜ 6º, da Lei 4.737/65 – Código Eleitoral, e nos arts. 17, ˜ 1º, e 18, ˜ 5º, da
Resolução - TSE de n.º 21.538/03,
FAZ SABER aos Delegados de Partidos Políticos que a relação contendo nome, inscrição eleitoral, operação, data de
requerimento e endereço dos eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas, no período de 01 a 15 de
Abril de 2019, está disponível na Secretaria do Cartório desta 116ª Zona Eleitoral/CE, para que no prazo de 10 (dez) dias,
caso queiram, recorram ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza que fosse publicado o presente edital no Diário de Justiça
Eletrônico – DJE/TRE/CE, conforme Provimento - CRE/CE N.º 02/2011, e no átrio do Fórum Eleitoral Desembargador Péricles
Ribeiro.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, ao(s) 16 dia(s) do mês de abril do ano de 2019. Eu, Luís Christiano Bonfim Costa,
Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza desta 116ª Zona Eleitoral/CE.
Marilêda Frota Angelim Timbó
Juíza – 116ª Zona Eleitoral/CE
APOIAMENTO DE ELEITORES - PARTIDO EM FORMAÇÃO
EDITAL
022/2019
O Chefe do Cartório da 116ª Zona Eleitoral – Fortaleza/CE, nos termos do que dispõe o art. 15, caput, da Resolução - TSE n.º
23.571, de 29 de maio de 2018,
FAZ SABER, a todos quanto virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que o PARTIDO LIBERDADE, legenda
partidária ainda em formação, apresentou a esta 116ª Zona Eleitoral/CE, através do Ofício CE 154/2019 (Protocolo nº
7.551/2019 - 15 de abril de 2019), fichas individuais de apoiamento de eleitores à criação da aludida agremiação partidária,
contidas no(s) lote(s) n.º CE01160000064, as quais se encontram disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório
Eleitoral, e que poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias
contados da publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2019. Eu, Luis Christiano Bonfim
Costa, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
Luis Christiano Bonfim Costa
Chefe de Cartório – 116ª Zona Eleitoral/CE
EDITAL
023/2019
O Chefe do Cartório da 116ª Zona Eleitoral – Fortaleza/CE, nos termos do que dispõe o art. 15, caput, da Resolução - TSE n.º
23.571, de 29 de maio de 2018,
FAZ SABER, a todos quanto virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que o PARTIDO LIBERDADE, legenda
partidária ainda em formação, apresentou a esta 116ª Zona Eleitoral/CE, através do Ofício CE 208/2019 (Protocolo nº
7.552/2019 - 15 de abril de 2019), fichas individuais de apoiamento de eleitores à criação da aludida agremiação partidária,
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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contidas no(s) lote(s) n.º CE01160000051, as quais se encontram disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório
Eleitoral, e que poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias
contados da publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2019. Eu, Luis Christiano Bonfim
Costa, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
Luis Christiano Bonfim Costa
Chefe de Cartório – 116ª Zona Eleitoral/CE
EDITAL
024/2019
O Chefe do Cartório da 116ª Zona Eleitoral – Fortaleza/CE, nos termos do que dispõe o art. 15, caput, da Resolução - TSE n.º
23.571, de 29 de maio de 2018,
FAZ SABER, a todos quanto virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que o PARTIDO LIBERDADE, legenda
partidária ainda em formação, apresentou a esta 116ª Zona Eleitoral/CE, através do Ofício CE 203/2019 (Protocolo nº
7.553/2019 - 15 de abril de 2019), fichas individuais de apoiamento de eleitores à criação da aludida agremiação partidária,
contidas no(s) lote(s) n.º CE01160000052 a CE01160000063, as quais se encontram disponíveis para consulta nas
dependências deste Cartório Eleitoral, e que poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2019. Eu, Luis Christiano Bonfim
Costa, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
Luis Christiano Bonfim Costa
Chefe de Cartório – 116ª Zona Eleitoral/CE

120ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL n.º: 20/2019
PERÍODO: 01 a 15 de abril de 2019.
MOVIMENTAÇÃO DE RAES OCORRIDOS NA 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA/CE.
O Magistrado CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA HOLANDA JÚNIOR, Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 120ª Zona de
Caucaia/Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos do presente edital virem ou dele tiverem ciência, a listagem de requerimentos de
alistamento eleitoral e transferência de domicílio eleitoral para esta Zona Eleitoral no período compreendido de 01 a 15 de
abril de 2019, conforme relação que se encontra afixada no átrio e relação com informações complementares disponibilizadas
nos assentos deste Cartório Eleitoral, para que os legitimados, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, possam recorrer,
conforme preceitua os Artigos 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE 21.538/2003.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral que o presente edital fosse publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Caucaia/CE, aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2019. Eu,
,Guilherme Luís
Bezerra Porto, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA HOLANDA JÚNIOR
Juiz da 120ª Zona Eleitoral de Caucaia/CE
Processo n.º 4-30.2019.6.06.0120  Protocolo n.º 4.704/2019
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro 2017
Interessado: SOLIDARIEDADE – SD – Caucaia/CE
Presidente: PEDRO ALVES DE SOUSA JÚNIOR
Tesoureiro: PAULO RICARDO HOLANDA DE SOUSA
EDITAL N.º 019/20169
PRAZO: 3 (TRÊS) DIAS
O Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Holanda Júnior, MM º. Juiz Eleitoral da 120ª Zona de Caucaia, no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido abaixo relacionado, sediado em
Caucaia/Ce, apresentou ao Cartório Eleitoral da 120ª ZE a Declaração de Ausência de Movimentação de recursos ou
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro referente ao exercício de 2017, prevista no art. 32, § 4º, da Lei nº9.096/1995 e art.
45, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017. O documento encontra-se disponível para exame em cartório, para que no prazo de
3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer interessado possa impugná-lo mediante petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou a MM º. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no lugar de
costume do Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta 120ª Zona Eleitoral, Caucaia/CE, aos 15
(quinze) dias do mês de abril de 2019. Eu, ,Guilherme Luís Bezerra Porto, Chefe de Cartório, digitei o presente edital que é
subscrito pelo MM º Juiz Eleitoral.
Carlos Eduardo de Oliveira Holanda Júnior
Juiz Eleitoral da 120ª 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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122ª Zona Eleitoral
Editais
LISTA DE APOIAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE PARTIDO
E D I T A L Nº 29/2019
PRAZO: 5 DIAS
LISTA DE APOIAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE PARTIDO
O EXCELENTÍSSIMO DR. RICARDO DE ARAÚJO BARRETO, JUIZ ELEITORAL DA 122ª ZONA DE MARACANAÚ, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme art. 11, §§ 4º e 5º da Resolução TSE nº
23.282/2010, que a LIBERDADE, legenda partidária ainda em formação, apresentou, na data de 15 de abril de 2019, conforme
protocolo nº 7597/2019, lista de assinaturas de apoiamento, de eleitores desta 122ª ZE, à sua constituição perante o Tribunal
Superior Eleitoral - TSE, nos termos do Artigo 9º da Lei 9.096/1995, a qual se encontra disponível para consulta na sede deste
Cartório Eleitoral, situado a Av. I, nº 17, térreo, Edifício Business Place Maracanaú Condominium, torre 2, Conjunto Jereissati I
- Maracanaú/CE, a fim de que qualquer interessado possa, em petição fundamentada, impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Meritíssimo Juiz Eleitoral que o presente edital fosse publicado no Diário
da Justiça Eletrônico e no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Maracanaú, aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2019. Eu,__, Ricardo Rodrigues
Macedo, Chefe de Cartório, em exercício, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Ricardo de Araújo Barreto
Juiz Eleitoral - 122ª ZE

123ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 16/2019
INSCRIÇÕES ELEITORAIS E TRANSFERÊNCIAS
O Exmo. Sr. Dr. Neuter Marques Dantas Neto, Juiz Eleitoral da 123ª Zona, com sede em Caucaia, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICA, em cumprimento ao disposto no art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, da Resolução TSE 21.538/2003, a relação de
eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas para esta circunscrição eleitoral, no período de 1º a 15 de abril
de 2019, podendo qualquer delegado partidário, devidamente credenciado nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º da referida
resolução, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias contra a referida decisão.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-CE e afixado, com a listagem de eleitores anexa, no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Caucaia/CE, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, Domingos
Feitosa Oliveira Neto, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Neuter Marques Dantas Neto
Juiz Eleitoral
EDITAL Nº 17/2019
LISTA DE APOIAMENTO A PARTIDO POLÍTICO EM FORMAÇÃO
O Exmo. Sr. Dr. Neuter Marques Dantas Neto, Juiz Eleitoral da 123ª Zona, com sede em Caucaia, no exercício de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência que, em cumprimento ao preceituado no
artigo 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015, que o PARTIDO LIBERDADE, legenda partidária ainda em formação, apresentou
a esta Zona Eleitoral, através do Ofício n° 211/2019, protocolizado sob o n.º 7.609/2019, fichas de assinaturas de apoiamento
de eleitores para sua criação, distribuídas nos lotes n.ºs CE01230000016, CE01230000017, CE01230000018,
CE01230000019, CE01230000020, CE01230000021, CE01230000022, CE01230000023, CE01230000024, CE01230000025,
CE01230000026, CE01230000027 e CE01230000028; as quais se encontram disponíveis para consulta nas dependências
deste cartório eleitoral, e que poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5
(cinco) dias contados da publicação do presente edital.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que o presente edital fosse publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Caucaia/CE, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, Domingos
Feitosa Oliveira Neto, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Neuter Marques Dantas Neto
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

