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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 408/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo ao disposto no Processo Administrativo Digital nº 7.613/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar PEDRO JANDER JUCA SOUSA ARAÚJO da Função Comissionada de Assistente I - Nível FC-1 do Cartório
da 32ª Zona Eleitoral – Camocim, e designá-lo para exercer a Função Comissionada de Chefe de Cartório - Nível FC-6 do
referido cartório eleitoral.
Art. 2º Designar GIORDANO ERIK GOLÇALVES LÚCIO, Requisitado, para exercer a Função Comissionada de Assistente I Nível FC-1 do Cartório da 32ª Zona Eleitoral – Camocim.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 9 de maio de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
Decisão
PAD n.° 3.694/2019
DECISÃO
Trata-se de solicitação de aposentadoria por invalidez do servidor Zemilson Batista de Medeiros, Analista Judiciário do
quadro permanente deste TRE.
A Seção de Assistência Médica e Odontológica deste Tribunal (SAMED), por intermédio do laudo n.° 11/2019 (documento PAD
n.° 47.131/2019), expõe que o servidor se encontra “permanentemente inapto para o exercício do cargo de Analista Judiciário e
inválido para o exercício de suas funções ou outras correlatas”. Destaca ainda o laudo que a doença determinante de sua
aposentadoria se enquadra no artigo 186, I, §§ 1º e 3º da Lei n.º 8.112/1990(1) e está especificada no artigo 6º, XIV, da Lei n.°
7.713/1988(2) para fins de isenção de imposto de renda.
A Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio da Informação n.° 69/2019 (documento PAD n.° 59.506/2019), aponta que a
aposentadoria por invalidez do servidor em epígrafe encontra fundamento legal no artigo 40, §1º, I(3), da Magna Carta de
1988, combinado com o artigo 1º da Emenda Constitucional n.º 70/2012(4), que estabeleceu critérios para o cálculo e a
correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data
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da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003. Salienta que o servidor está acometido de doença que justifica uma
aposentadoria com proventos integrais, uma vez que seu ingresso no serviço público foi até 31/12/2003, bem como que os
proventos do servidor serão calculados com base na última remuneração do cargo efetivo em que se der sua aposentadoria e
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
Na Informação n.° 109/2019 (documento PAD n.° 65.453/2019), a Secretaria de Controle Interno ratifica as informações
prestadas pela SEAPE, sustentando, com fulcro no art. 40, § 1°, I, da Carta Magna e no art. 1° da Emenda Constitucional n.º
70/2012, que o servidor faz jus a proventos integrais de aposentadoria, dado seu ingresso no serviço público em momento
anterior à publicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003. Aduz que a situação em exame configura hipótese de isenção do
imposto de renda, nos termos do artigo 35, II, ‘b’(5), do Decreto n.º 9.580/2018. Destaca, com amparo na jurisprudência do
TCU, ser inafastável a necessidade de avaliação periódica do agente público com o fito de “atestar a permanência de sua
condição de inválido, como forma de comprovação do direito à continuação da percepção do benefício” (Acórdão n.º
2534/2007-Plenário). Ao remate, opina pela aposentadoria do servidor interessado, com proventos integrais, com vigência a
partir da publicação do ato de aposentadoria, observando-se restar configurada hipótese de isenção de imposto de renda.
ISSO POSTO, adoto como razão de decidir as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pela Secretaria
de Controle Interno, na forma do artigo 50, §1º, da Lei n.° 9.784/1999(6), para aposentar por invalidez, com proventos integrais,
o servidor Zemilson Batista de Medeiros, configurando a situação hipótese de isenção de imposto de renda.
Determino ainda que o serventuário seja submetido a reavaliações médicas a cada 2 (dois) anos, a contar da data de
publicação do ato concessivo, tendo em vista o disposto no artigo 16 da Portaria TRE/CE n.° 323/2013(7).
Por fim, no tocante à incorporação de quintos de função após a vigência da Lei n.º 9.624/1998, determino, conforme sugestão
da Secretaria de Controle Interno, que a Secretaria de Gestão de Pessoas proceda, em expediente apartado, ao
acompanhamento do deslinde da questão tratada no Recurso Extraordinário n.º 638.115-RG/CE, que se encontra pendente de
julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), haja vista a possibilidade de repercussão sobre os vencimentos de
servidores ativos e inativos, bem como sobre as pensões pagas por este Regional.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
Notas de rodapé
(1) Art. 186. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional (...)
§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei
indicar, com base na medicina especializada. (...)
§ 3o Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a
incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24.
(2) Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;
(3) Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus
proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§3º e 17:
I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
(4) Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:
"Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou
venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem
direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na
forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta
Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores."
(5) Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
(...)
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
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b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma
(6) Art. 50.
(…)
§1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
(7) Art. 16. O servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez, bem assim o beneficiário de pensão
temporária motivada por invalidez, será convocado a cada dois anos, salvo indicação de prazo diverso expresso pelo laudo
médico, ou a qualquer momento, a critério da Administração, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento, a
aposentadoria ou a pensão.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 20/2019. Objeto:
Aquisição de cabos e conectores, conforme especificações do Edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia
14/05/2019. Entrega das Propostas a partir de 14/05/2019. Abertura das Propostas: 27/05/2019, às 14:00h. Local: sítio
eletrônico comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 13/05/2019.
Atos Diversos
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO
2º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 14/2017 celebrado com as pessoas físicas GETÚLIO AZEVEDO VASCONCELOS
e VÂNIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS. Objeto: Reajustar o valor mensal do Contrato no percentual de 0,89%,
correspondente ao IGP-M acumulado de 12 meses para o mês de fevereiro, passando o valor mensal de R$ 1.394,12 (mil,
trezentos e noventa e quatro reais e doze centavos) para R$ 1.406,53 (mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e três
centavos) a partir de 17 de fevereiro de 2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e Getúlio
Azevedo Vasconcelos e Vânia Maria Cavalcante Vasconcelos. DATA: 10/05/2019
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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)
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA Nº 390/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE n.º 941/2014, e
tendo em vista o contido no expediente PAD n.º 7.255/2019,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE n.º 1.307/2014, incluir o servidor RODRIGO SANTOS ROCHA no rol de
substitutos eventuais da chefia da Seção de Direitos Políticos e Regularização de Situação Eleitoral (SEDIP).
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 3 de maio de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA Nº 391/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE n.º 941/2014, e
tendo em vista o contido no expediente PAD n.º 7255/2019,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE n.º 1.308/2014, incluir o servidor RODRIGO SANTOS ROCHA no rol de
substitutos eventuais da chefia da Seção de Orientação, Supervisão e Fiscalização do Cadastro - SOSFI.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 3 de maio de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA Nº 392/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE n.º 941/2014, e
tendo em vista o contido no expediente PAD n.º 7.255/2019,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE Nº 1.306/2014, incluir os servidores Rodrigo Santos Rocha, matrícula nº 81112 e
Felipe Gouveia Coutinho, matrícula nº 88796, no rol de substitutos eventuais da Coordenadoria de Fiscalização e Supervisão
do Cadastro Eleitoral – COFIC.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 3 de maio de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
011ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENCA
Processo N° 20-20.2019.6.06.0011
Duplicidade/Pluralidade de Inscrições
Interessado: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
Vistos etc.
Trata-se de procedimento no qual se vislumbra a ocorrência de equívoco, por parte de servidor, no momento da realização de
procedimento no título eleitoral do interessado, o qual ocorrera nesta 11ª Zona Eleitoral de Quixeramobim/CE, uma vez que
não fora levado em conta, que o interessado já possuía inscrição eleitoral, gerando nova inscrição para o mesmo nome.

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 086

Fortaleza, terça-feira, 14 de maio de 2019

Página 6

Após comunicação de duplicidade, e em cumprimento ao disposto nos arts. 35 e 37 da Resolução TSE n° 21.538/2003,
publicou-se edital de n° 08/2019 pela autoridade judiciária para dar conhecimento a parte interessada, ora requerente, e
posteriormente determinada a realização de diligências necessárias ao esclarecimento do caso.
Em diligência realizada pelo Cartório Eleitoral, efetuou-se a juntada de cópias dos documentos apresentadas pelo interessado
por ocasião do preenchimento do Requerimento para Regularização de Inscrição – RRI (fls. 08/10).
É o breve relatório. Decido.
Em análise aos documentos presentes nos autos, verificou-se equívoco na criação de nova inscrição eleitoral para o
requerente, que fora realizada em meados do ano de 1989, causando com isso, o desuso da inscrição anterior, de n°
008350990108, pertencente à 6ª Zona Eleitoral de São Paulo-SP, realizada em seu nome.
Concluo, portanto, que a duplicidade de inscrição resultou, originariamente, de erro do servidor do Cartório Eleitoral quando da
realização de nova inscrição eleitoral para o titular, quando ao inserir seus dados no sistema da Justiça Eleitoral, efetivou
alistamento como se não houvesse inscrição eleitoral para aquele cidadão. Inexistiu indícios de que teria havido má-fé por
parte do servidor ou do interessado.
Diante do exposto, determino o cancelamento no cadastro do interessado com inscrição eleitoral n°. 035957240779, realizada
por esta 11ª Zona Eleitoral de Quixeramobim-CE por equívoco, com isso buscando sanar todos os vícios citados ao longo
desta decisão, o que faço com esteio no inciso I, art. 40 da Resolução TSE n° 21.538/2003.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado e cumprimento das formalidades legais, arquivem-se os autos.
Quixeramobim, 13 de maio de 2019.
Kathleen Nicola Kilian
Juíza Eleitoral

014ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO SENTENÇA
PROCESSO N.º 27-37.2018.6.06.0014
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
SENTENÇA
Visto em conclusão.
Tratam os autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB, referente
às eleições 2018.
À fl. 51 consta parecer técnico conclusivo, com manifestação pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
O Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas, conforme parecer de fls. 53/55.
É, em suma, o relato. DECIDO.
Efetivamente compulsando os autos, vê-se que o partido deixou de apresentar a prestação de contas parcial, os recibos das
doações estimáveis e não informou no sistema os números das contas bancárias.
Ademais, não foi constatada a existência de irregularidades nas contas, tendo sido observadas as disposições da Resolução
acima mencionada no que respeita à origem, arrecadação e aplicação dos recursos.
A prestação de contas atendeu ao prescrito pelo art. 58, Res. TSE n.° 23.553/2017, estando instruída com a documentação
exigida do inciso II do caput do art. 56 da Res. 23.553/2017.
Ante o exposto, com apoio no parecer técnico e do Ministério Público Eleitoral, JULGO APROVADA COM RESSALVAS A
PRESTAÇÃO DE CONTAS apresentada pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB, nas eleições municipais de 2018,
nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução do TSE n.º 23.553/2017.
Dê-se ciência ao MPE.
P. R. I. C.
Após o trânsito em julgado, proceda-se à imediata inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) e arquivem-se com baixa.
Lavras da Mangabeira-CE, 06 de maio de 2019.
JOÃO PIMENTEL BRITO
Juiz Eleitoral
INTIMAÇÃO SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25-67.2018.6.06.0014 (protocolo TRE/CE n.º 32273/2018)
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
PARTIDO: PRP
ADVOGADO(A): MARIANNE GURGEL VASCONCELOS DE ARRUDA , OAB/CE n.º 35853
SENTENÇA
Visto em conclusão.
O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/95 e na
Resolução do TSE n.° 23.553/2017, apresentou a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS relativa à arrecadação e à aplicação de
recursos nas eleições municipais deste ano.
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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À fl. 29 consta parecer técnico conclusivo, com manifestação pela desaprovação das contas apresentadas.
O Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação, conforme parecer de fls. 32/34.
É, em suma, o relato. DECIDO.
Efetivamente compulsando os autos, vê-se que o partido não abriu a conta bancária específica conforme prevê o art. 10 da
Resolução n 23.553/2017, omissão esta que compromete sua regularidade.
Ante o exposto, em face da existência da irregularidade apontada, com apoio no parecer técnico e do Ministério Público
Eleitoral, JULGO DESAPROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA – PRP de Lavras da Mangabeira-CE nas eleições 2018, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução do
TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Lavras da Mangabeira-CE, 09 de maio de 2019.
JOÃO PIMENTEL BRITO
Juiz Eleitoral – em respondência

018ª Zona Eleitoral
Despachos
Despacho
Processo nº 28-73.2019.6.06.0018
Natureza: Prestação de Contas
Município: Assaré-CE
Requerente: Partido da Mulher Brasileira
Advogado: Dr. Pedro Gonçalves de Oliveira (OAB/CE 18.618)
R.h.
Intime-se a agremiação partidária, através de seu patrono, para apresentar o extrato bancário do ano de referência a que alude
a presente prestação de contas (ausência de movimentação de recursos).
Publique-se.
Expedientes necessários.
Assaré-CE, 13 de maio de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
ª
Juíza Eleitoral da 18 ZE
Processo nº 22-66.2019.6.06.0018
Natureza: Prestação de Contas
Município: Antonina do Norte-CE
Requerente: Partido dos Trabalhadores
Advogado: Dr. Marciano Silva Fernandes (OAB/CE 30.435)
R.h.
Intime-se a agremiação partidária, através de seu patrono, para apresentar o extrato bancário do ano de referência a que alude
a presente prestação de contas (ausência de movimentação de recursos).
Publique-se.
Expedientes necessários.
Assaré-CE, 13 de maio de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
ª
Juíza Eleitoral da 18 ZE
Processo nº 24-36.2019.6.06.0018
Natureza: Prestação de Contas
Município: Antonina do Norte-CE
Requerente: Partido Verde
Advogado: Dr. Alexandre de Souza Arrais (OAB/CE 32.122)
R.h.
Intime-se a agremiação partidária, através de seu patrono, para apresentar o extrato bancário do ano de referência a que alude
a presente prestação de contas (ausência de movimentação de recursos).
Publique-se.
Expedientes necessários.
Assaré-CE, 13 de maio de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
ª
Juíza Eleitoral da 18 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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Processo nº 19-14.2019.6.06.0018
Natureza: Prestação de Contas
Município: Antonina do Norte-CE
Requerente: Partido Trabalhista Brasileiro
Advogado: Dr. João Gerson Fernandes Duarte (OAB/CE 23.201)
R.h.
Intime-se a agremiação partidária, através de seu patrono, para apresentar o extrato bancário do ano de referência a que alude
a presente prestação de contas (ausência de movimentação de recursos).
Publique-se.
Expedientes necessários.
Assaré-CE, 13 de maio de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18ª ZE

036ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PATRI - SAO
GONCALO DO
PROCESSO Nº 4-88.2019.6.06.0036.
PROTOCOLO Nº 7.295/2019.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
DATA ENTREGA: 11/04/2019 às 13:41:40.
DATA GERAÇÃO: 11/04/2019 às 13:44:22.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PATRI - SAO GONCALO DO AMARANTE.
CNPJ: 23.799.120/0001-04. Nº CONTROLE: P51000415490CE1799225.
TIPO: FINAL
SENTENÇA
Vistos, etc.
O PARTIDO PATRIOTA (PATRI) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE apresentou perante este Juízo, requerimento
de regularização da prestação de contas relativa à arrecadação e à aplicação de recursos nas Eleições Municipais de 2018,
conforme determinado pela na Lei 9.504/1997 e a Resolução TSE 23.553/2017.
Nas folhas 02/15, extrato da prestação de contas final e informações/documentos apresentados pelo partido.
Na folha 16, informação do Cartório Eleitoral de que o partido teve suas contas julgadas como não prestadas, e despacho
inicial determinando autuação e providências.
Nas folhas 17/23, procedimentos técnicos de exame partido político e relatórios financeiros extraídos do Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE-WEB).
Na folha 24 e verso, parecer técnico conclusivo da comissão examinadora do Cartório Eleitoral opinando pela aprovação com
ressalvas das contas e pela regularização da situação do partido.
Na folha 25, parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela aprovação com ressalvas.
Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que o partido apresentou suas contas com informações e documentos exigidos,
tendo sido verificadas falhas que não comprometem a regularidade das contas prestadas.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, em consonância
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, DEFIRO O PEDIDO para regularização da prestação de contas do PARTIDO
PATRIOTA (PATRI) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE, nas Eleições Municipais 2018, restabelecendo o direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário e revertendo a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal,
nos termos do artigo 83, inciso II, § 1º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado:
1) Proceda-se inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO);
2) Comunique-se ao órgão regional do partido para ciência do inteiro teor da decisão.
Em seguida, arquivem-se. Expedientes necessários.
São Gonçalo do Amarante-CE, 07 de maio de 2019.
CÉSAR DE BARROS LIMA
Juiz Eleitoral
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO DEMOCRATAS
PROCESSO Nº 3-06.2019.6.06.0036
PROTOCOLO Nº 4.426/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - DEM - SAO GONCALO DO AMARANTE
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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CNPJ: 16.551.008/0001-86
Nº CONTROLE: P25000415490CE6043894
DATA ENTREGA: 25/03/2019 às 11:07:51
DATA GERAÇÃO: 28/03/2019 às 10:01:54
TIPO: FINAL
SENTENÇA
Vistos, etc.
O PARTIDO DEMOCRATAS (DEM) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE apresentou perante este Juízo,
requerimento de regularização da prestação de contas relativa à arrecadação e à aplicação de recursos nas Eleições
Municipais de 2018, conforme determinado pela na Lei 9.504/1997 e a Resolução TSE 23.553/2017.
Nas folhas 02/13, extrato da prestação de contas final e informações/documentos apresentados pelo partido.
Na folha 14, despacho inicial determinando autuação e providências.
Na folha 15, recibo de entrega gerado pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-WEB).
Nas folhas 16/20, procedimentos técnicos de exame partido político e relatórios financeiros extraídos do Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE-WEB).
Na folha 21 e verso, parecer técnico conclusivo da comissão examinadora do Cartório Eleitoral opinando pela aprovação com
ressalvas das contas e regularização da situação do partido.
Na folha 22, parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela aprovação com ressalvas.
Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que o partido apresentou suas contas com informações e documentos exigidos,
tendo sido verificadas falhas que não comprometem a regularidade das contas prestadas.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, em consonância
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, DEFIRO O PEDIDO para regularização da prestação de contas do PARTIDO
DEMOCRATAS (DEM) no Município de São Gonçalo do Amarante/CE, nas Eleições Municipais 2018, restabelecendo o direito
ao recebimento da cota do Fundo Partidário e revertendo a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal, nos termos do artigo 83, inciso II, § 1º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado:
1) Proceda-se inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO);
2) Comunique-se ao órgão regional do partido para ciência do inteiro teor da decisão.
Em seguida, arquivem-se. Expedientes necessários.
São Gonçalo do Amarante-CE, 07 de maio de 2019.
CÉSAR DE BARROS LIMA
Juiz Eleitoral

043ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL Nº 21/2019
IMPUGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2018
PRAZO: 05 (CINCO) 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 05 (cinco) 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 anuais, referentes ao exercício de
2017, dos partidos abaixo relacionados, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração
de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam
sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA – PDT - JUCÁS
Autos nº
34-05.2019.6.06.0043 – Prestação de Contas
Presidente
Claúdio Gonçalves Lavor
Tesoureiro
Ademar Ribeiro Luna Sobrinho
Advogado
Zaqueu Quirino Pinheiro (OAB/CE nº 21.181)
E, em cumprimento ao disposto no art. 31, parágrafo 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, 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 13 (treze) dias do mês de maio 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
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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053ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA
PROCESSO Nº 10-15.2017.6.06.0053
ASSUNTO: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2016
MUNICÍPIO: Altaneira/CE.
INTERESSADO: SOLIDARIEDADE – SD
Advogado: Arthur Leite Lomônaco – OAB/CE 28.835
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2016 do Solidariedade – SD do município de Altaneira/CE.
O procedimento foi instaurado a partir da apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, no dia
27/04/2017, nos termos do art. 32, Lei 9.096/95 e art. 224, Lei 13.105/2015.
Foi publicado Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, conforme determina art. 45, I da resolução TSE nº 23.464/2015 e
não houve qualquer impugnação no prazo legal, o que foi devidamente certificado nos autos (fl.06v).
Sobreveio o parecer técnico e em consulta ao Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral (SPCA) módulo Extrato
Bancário, verificou-se a inexistência de extratos bancários que apontassem movimentação financeira. No referido parecer
técnico, opinou-se pela aprovação das contas em tela. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer pela
aprovação das contas (fls. 09/10).
É o relatório. Decido.
Segundo o § 4º art. 32 da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei 13.165/2015, os órgãos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro não ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido, no âmbito municipal, não movimentou recursos (financeiros ou estimáveis),
nem recebeu repasse do fundo partidário e tampouco emitiu recibos, tendo apresentado a declaração conforme a declaração
determinado pela legislação eleitoral.
Diante disso e, considerando que não há falhas que comprometam a presente prestação de contas, julgo APROVADAS as
contas relativas ao exercício de 2016 do Solidariedade – SD, do município de Altaneira/CE, nos termos do artigo 46, II, da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Publico Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO, as informações sobre este julgamento e
arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Nova Olinda/CE, 09 de maio de 2019
HERICK BEZERRA TAVARES
Juiz Eleitoral - 53ªZE
PROCESSO Nº 21-44.2017.6.06.0053
ASSUNTO: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2016.
MUNICÍPIO: Santana do Cariri/CE.
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
Advogado: Geralda Furtado de Lacerda – OAB/CE 10.545
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores – PT, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei nº
9.504/97 e na Resolução TSE n° 23.463/2015, apresentadas, perante este Juizo, por meio da qual declara a arrecadação e a
aplicação de recursos financeiros utilizados no exercício financeiro de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao cartório eleitoral que, por meio de comissão
composta por servidores desta zona eleitoral, emitiu relatório técnico conclusivo.
Dada vista do processo ao Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação final, opinou pela aprovação da presente
prestação de contas.
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que a prestação de contas foi entregue tempestivamente, conforme prazo fixada pela
Resolução do TSE nº 23.464/2015.
Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o partido apresentou as peças previstas pelo art. 48 da Resolução
TSE nº 23.464/2015, à exceção das não pertinentes ao caso, estando as mesmas devidamente assinadas pelo presidente do
partido.
Os recursos arrecadados foram submetidos a exames com vistas à aferição de sua correta identificação e observância dos
requisitos indispensáveis ao seu início e término, bem como foram realizados exames adicionais diretamente no sistema
informatizado pela comissão de análise das contas, não se constatando impropriedade ou falha que comprometa a
regularidade da prestação de contas em espécie.

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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Ante o exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, julgo APROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT
do município de Santana do Cariri/CE, concernentes ao exercício financeiro 2016, nos termos do art. 68, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO, as informações sobre este julgamento e
arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Nova Olinda/CE, 09 de maio de 2019
HERICK BEZERRA TAVARES
Juiz Eleitoral - 53ªZE

057ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 12/2019
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES.
O Dr. GIANCARLO ANTONIAZZI ACHUTTI, Juiz Eleitoral da 57ª Zona, com jurisdição eleitoral em Pacatuba e Guaiúba,
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que o relatório de inscrições
CANCELADAS, SUSPENSAS, RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos art. 71, II, 77 e II do
Código Eleitoral combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente as comunicações do Sistema Pólis finalizadas no
mês de MAIO de 2019, encontra-se afixado no átrio do cartório da 57ª Zona Eleitoral de Pacatuba para ciência dos
interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez)
dias se requerida.
E para que lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente Edital, no
local de costume, assim como publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Dado e passado nesta cidade de Pacatuba, Estado do Ceará, aos 08 (nove) dias do mês de maio de 2019. Eu, Luciana
Almeida Melo, Chefe de Cartório, digitei este que vai devidamente subscrito.
Publique-se e cumpra-se.
GIANCARLO ANTONIAZZI ACHUTTI
JUIZ ELEITORAL

066ª Zona Eleitoral
entenças
SENTENÇA
PROCESSO Nº 50-21.2018.6.06.0066
PROTOCOLO Nº 36.394/2018
NATUREZA: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
PROMOVENTE: JUÍZO DA 66ª ZONA ELEITORAL
PROMOVIDO: CLARA ELIS DE LIMA MORAIS
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência da eleitora CLARA ELIS DE LIMA MORAIS,
o
inscrita nesta Zona Eleitoral sob o n 092274520787, aos trabalhos eleitorais no pleito do dia 07/10/2018 (Eleições Gerais de
2018).
Devidamente citada, fls. 07/08, a requerida apresentou justificativa, alegando problema de saúde.
Instado a se manifestar, o membro do Ministério Público emitiu o parecer à fl. 11, em que pugna pelo arbitramento da multa
prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
É o sucinto relato. Passo a decidir.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao mesário faltoso, na hipótese da ausência injustificada.
Importante destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever cívico e um relevante serviço
público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código Eleitoral. Em caso de recusa ou abandono
injustificado, o mesário faltoso é punido administrativa (art. 124 do CE) e penalmente (art. 344 do CE).
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, inexiste regra objetiva, ficando sob livre apreciação
do juízo eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 da Lei n.º 4.737/65, dispositivo este que deve ser aplicável, por
analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da eleição
Consta dos autos que a eleitora CLARA ELIS DE LIMA MORAIS, devidamente convocada, não atendeu ao chamamento
judicial, deixando de cumprir seu dever legal de prestar colaboração aos serviços eleitorais nas Eleições 2018.
Quanto ao valor da multa, o mesmo art. 124 estabelece que ela deve ser fixada entre 50% (cinquenta por cento) e 1
(um) salário-mínimo. Todavia, tendo em vista que o art. 7º, inciso IV da Constituição Federal vedou qualquer
vinculação ao salário-mínimo, a Resolução TSE nº 21.538/2003, em seu art. 85, estabeleceu que “a base de cálculo
para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução,
será o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em
conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.”
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Com a extinção da UFIR – Unidade Fiscal de Referência, pela Lei n.º 10.522/2002, a fixação da base de cálculo do valor das
multas eleitorais deverá observar o último valor atribuído àquela unidade fiscal, ou seja, R$ 1,0641. Tendo em conta esse
parâmetro, a multa eleitoral terá como base de cálculo o valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), resultado
aproximado da multiplicação do fator 33,02 pelo último valor da UFIR. Assim sendo, a multa a ser aplicada a mesário faltoso
deverá ser arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% do valor de R$ 35,14, ou seja, no mínimo R$ 17,57
(dezessete reais e cinquenta e sete centavos) e no máximo R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos).
De acordo com o comando que se extrai do artigo 367, II do Código Eleitoral, a fixação da multa pode e deve ser arbitrada de
ofício. Gize-se que a imposição da multa não constitui somente efeitos pecuniários, mas sobretudo pedagógicos, na medida
em que incutirá na mente do mesário convocado para compor mesa receptora de votos a obrigação de estar presente no dia,
local e hora designados.
No caso sob exame, a promovida foi citada por oficial de justiça após os 30 dias da data da eleição que o mesário dispõe para
pessoalmente apresentar justificativa de sua ausência à convocação, quando apresentou requerimento justificando a ausência
em virtude de motivos psicológicos -“sofro de depressão”, não juntando, entretanto, nenhuma prova do alegado.
Como a mesa receptora de votos não deixou de funcionar pela ausência da requerida, deixo de aplicar em dobro o valor o
máximo da multa, este fixado em R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos).
ISTO POSTO, em concordância com o parecer ministerial, CONDENO a eleitora CLARA ELIS DE LIMA MORAIS, inscrição n.º
092274520787, ao pagamento da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, a qual arbitro em R$ 35,14 (trinta e cinco reais
e quatorze centavos), nos termos do art. 367, inciso I, do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/03.
A multa deverá ser recolhida na modalidade de Guia de Recolhimento da União - GRU no prazo de 30 (trinta) após o trânsito
a
em julgado da presente decisão, com a devida comprovação perante esta 66 Zona Eleitoral.
Em caso de pagamento, comande-se o código de ASE 078, motivo/forma 1, e arquivem-se os autos.
Registre-se. Publique-se no DJE e intimem-se.
Expedientes necessários.
Aquiraz/CE, 21 de março de 2019.
Maria Tereza Farias Frota
JUÍZA ELEITORAL
SENTENÇA
PROCESSO Nº 8-35.2019.6.06.0066
PROTOCOLO Nº 36.368/2018
NATUREZA: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
PROMOVENTE: JUÍZO ELEITORAL DA ZE 066
PROMOVIDO: FRANCISCO JOSE LIMA ALVES
Trata-se de procedimento administrativo instaurado por este Juízo em razão de informação prestada pelo Cartório Eleitoral, na
qual consta que o eleitor FRANCISCO JOSE LIMA ALVES, inscrição n.º 081477630752, devidamente nomeado para a função
de Presidente, Seção 299, desta 66ª ZE/CE, não compareceu aos trabalhos eleitorais do dia 28/10/2018 - Eleições Gerais
2018.
Devidamente citado, o eleitor requereu o arbitramento da multa.
É o relatório. Decido.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao mesário faltoso, na hipótese da ausência injustificada.
Importante destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever cívico e um relevante serviço
público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código Eleitoral. Em caso de recusa ou abandono
injustificado, o mesário faltoso é punido administrativa (art. 124 do CE) e penalmente (art. 344 do CE).
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, inexiste regra objetiva, ficando sob livre apreciação
do juízo eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 da Lei n.º 4.737/65, dispositivo este que deve ser aplicável, por
analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da eleição
Consta dos autos que o eleitor FRANCISCO JOSE LIMA ALVES, devidamente intimado, não atendeu à convocação judicial,
deixando de cumprir seu dever legal de prestar colaboração aos serviços eleitorais nas Eleições 2018.
Quanto ao valor da multa, o mesmo art. 124 estabelece que ela deve ser fixada entre 50% (cinquenta por cento) e 1
(um) salário-mínimo. Todavia, tendo em vista que o art. 7º, inciso IV da Constituição Federal vedou qualquer
vinculação ao salário-mínimo, a Resolução TSE nº 21.538/2003, em seu art. 85, estabeleceu que “a base de cálculo
para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução,
será o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em
conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.”
Com a extinção da UFIR - Unidade Fiscal de Referência, pela Lei n.º 10.522/2002, a fixação da base de cálculo do valor das
multas eleitorais deverá observar o último valor atribuído àquela unidade fiscal, ou seja, R$ 1,0641. Tendo em conta esse
parâmetro, a multa eleitoral terá como base de cálculo o valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos), resultado
aproximado da multiplicação do fator 33,02 pelo último valor da UFIR. Assim sendo, a multa a ser aplicada a mesário faltoso
deverá ser arbitrada entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% do valor de R$ 35,14, ou seja, no mínimo R$ 17,57
(dezessete reais e cinquenta e sete centavos) e no máximo R$ 35,14 (trinta e cinco reais e catorze centavos).
De acordo com o comando que se extrai do artigo 367, II do Código Eleitoral, a fixação da multa pode e deve ser arbitrada de
ofício. Gize-se que a imposição da multa não constitui somente efeitos pecuniários, mas sobretudo pedagógicos, na medida
em que incutirá na mente do mesário convocado para compor mesa receptora de votos a obrigação de estar presente no dia,
local e hora designados.
Analisando as circunstâncias pertinentes ao caso concreto, vê-se que o eleitor, citado, requereu o arbitramento da multa, por
não poder comprovar que a ausência aos trabalhos eleitorais deveu-se a motivos de saúde.
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Isto posto, como a ausência do interessado não acarretou quaisquer dificuldades ao funcionamento da seção, condeno o
eleitor FRANCISCO JOSE LIMA ALVES, inscrição n.º 081477630752, ao pagamento da multa prevista no art. 124 do Código
Eleitoral, a qual arbitro em R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), nos termos do art. 367, inciso I, do Código
Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE n.º 21.538/03.
A multa deverá ser recolhida na modalidade de Guia de Recolhimento da União - GRU no prazo de 30 (trinta) após o trânsito
a
em julgado da presente decisão, com a devida comprovação perante esta 66 Zona Eleitoral.
Em caso de pagamento, comande-se o código de ASE 078, motivo/forma 1, e arquivem-se os autos.
Registre-se. Publique-se no DJE, intime-se e comunique-se.
Expedientes necessários.
Aquiraz, 26 de março de 2019.
Maria Tereza Farias Frota
JUÍZA ELEITORAL
SENTENÇA
Protocolo nº 6.534/2019
Registro Processual n° 68-08.2019.6.06.0066
Natureza da Ação: Petição – Regularização cadastral
Interessada: Deydiane Bezerra dos Santos
Advogado: Tarcisio Saraiva Gondim – OAB/CE nº 17679
Recebi hoje.
Vistos etc...
Cuidam os autos, inicialmente, de apresentação de contas de Deydiane Bezerra dos Santos, candidata a vereadora nas
eleições de 2016 pelo município de Aquiraz/CE.
Em regular processamento, foi informado pelo Chefe de Cartório, à fl. 14, que a prestação de contas já teria sido julgada como
NÃO PRESTADAS, com trânsito em julgado, nos autos do Processo nº 78-23.2017.6.06.0066.
Assim, autuada como Petição, conforme certidão de fl. 15v.
Comissão de Análise das contas, à fl. 16, opinou pelo recebimento do pedido como Regularização Cadastral pois
apresentação de contas já julgada como “não prestadas” sem possibilidade de recurso, impede o recebimento de certidão de
quitação ao candidato no curso do mandado a que concorreu, até a sua efetiva apresentação das contas (Art. 73 da Resolução
TSE nº 23.463/2015), sugerindo a expedição de uma Certidão Circunstanciada.
Dado vistas ao Ministério Público Eleitoral, o Representante do parquet opinou pela manutenção da restrição e expedição de
certidão circunstanciada, conforme sugerido pela Comissão Técnica.
Decido.
De fato, a Legislação eleitoral é clara na sanção em relação ao candidato que, tendo suas contas, com trânsito em julgado,
julgadas como NÃO PRESTADAS, a efetiva apresentação das contas servirá apenas para regularização cadastral após o
período do mandado ao qual concorreu.
Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, determino a expedição de certidão circunstanciada para a eleitora,
deixando claro qual restrição, esclarecendo ainda que a regularização dessa restrição se processará após o término da
legislatura a qual concorreu.
Expedientes necessários
Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Aquiraz (CE), 8 de maio de 2019.
Sandra Oliveira Fernandes
Juíza da 66ª Zona Eleitoral/CE - respondendo

068ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
CERTIDÃO - CONCLUSÃO DE ANÁLISE DE FICHAS DE APOIAMENTO AO PARTIDO EM FORMAÇÃO - LIBERDADE
PUBLICAÇÃO DE CERTIDÃO CARTORÁRIA 68º ZE/CE
PROTOCOLO N° 8198/2019
ASSUNTO – CONCLUSÃO DA ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE FICHAS DE APOIAMENTO A PARTIDOS EM FORMAÇÃO –
PARTIDO LIBERDADE
Certifico que, nesta data, foi concluída a análise e validação no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação – SAPF das
fichas individuais de apoiamento entregues em cartório pelo partido LIBERDADE, constante do lote de nº CE00680000001.
Araripe,10 maio de 2019
Raimundo Daywid Costa Diógenes
Chefe de Cartório da 68ª ZE/CE
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074ª Zona Eleitoral
Editais
edital 40
EDITAL Nº 40/2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES, MMª. Juíza Eleitoral desta 74a Zona de
Guaraciaba do Norte e Croatá, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos abaixo discriminados,
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2018.
Processo 6-41.2019.6.06.0074
Partido da Mulher Brasileira - PMB
Guaraciaba do Norte/CE
Presidente: Carla Cristiane de Araújo Carvalho
Tesoureira: Érica Maria de Araújo Carvalho
Processo 5-56.2019.6.06.0074
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Croatá/CE
Presidente: Francisco Alves dos Santos
Tesoureira: Maria Enedina Campos
Os documentos encontram-se disponíveis 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, conforme art. 45, I da RES TSE
23.546/2017.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Dra. Juíza Eleitoral a publicação do presente edital no Diário
da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Guaraciaba do Norte-CE, em 10 de maio de 2019. Eu, _____________, André Márcio da
Cunha Machado, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
a
Juíza Eleitoral da 74 ZE- Guaraciaba do Norte/CE

085ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Certidão de Conclusão de Análilse - Fichas de apoiamento
CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE ANÁLISE
Apoiamento a partido em formação
Protocolo nº 7.561/2019
Interessado: Partido LIBERDADE (partido em formação)
Município: FORTALEZA/CE – 85ª ZONA ELEITORAL
Certifico que foi concluída nesta data a análise das fichas de apoiamento contendo a assinatura de eleitores desta 85ª
Zona/CE, entregues em cartório pelo partido em formação denominado Partido LIBERDADE, incluídas nos Lotes nº
CE00850000063 ao CE0085000090, lançando-se o resultado da referida análise no SAPF – Sistema de Apoiamento de
Partido em Formação, tudo de conformidade com o disposto na Resolução TSE n.º 23.465/2015.
Certifico, ainda, que a relação dos eleitores aptos e também dos não aptos, com os respectivos motivos, pode ser consultada
no referido sistema, pelos interessados.
Fortaleza, 02 de maio de 2019
ANTÔNIO AGRIPINO FERREIRA NUNES
CHEFE DE CARTÓRIO EM EXERCÍCIO DA 85ª ZONA – FORTALEZA
088ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Processo nº 17-33.2016.6.06.0088
Protocolo: nº 24.758/2016
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: PRB – Partido Republicano Brasileiro – Exercício 2015
Presidente: Francisco França Santos Chagas
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Advogado: MÁRIO CARNEIRO BARATTA MONTEIRO FILHO – OAB/CE Nº 6.427
Município: Eusébio/CE
De ordem da MMa. Juíza Eleitoral desta 88ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o PARTIDO PRB – Partido Republicano
Brasileiro, no município do Eusébio, através de seu ADVOGADO acima relacionado (procuração às fls. 27 dos autos em
epígrafe), para que ofereça defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requerer, sob pena de preclusão, as provas que
pretender produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, conforme preconiza o art. 38
da Res. TSE nº 23.546/2017.
Felipe Gois Sobreira Mota
Chefe de Cartório
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Processo nº 4-34.2016.6.06.0088
Protocolo: nº 7.285/2016
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: PR – Partido da Republica – Exercício 2014
Advogado: BRYAM WILLIANS ALMEIDA DE ASSIS – OAB/CE Nº 34.201
Município: Eusébio/CE
De ordem da MMa. Juíza Eleitoral desta 88ª Zona Eleitoral, fica INTIMADO o PARTIDO PR – Partido da Republica, no
município do Eusébio, através de seu ADVOGADO acima relacionado (procuração às fls. 30 dos autos em epígrafe),
para que ofereça defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requerer, sob pena de preclusão, as provas que pretender
produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, conforme preconiza o art. 38 da Res.
TSE nº 23.546/2017.
Felipe Gois Sobreira Mota
Chefe de Cartório

089ª Zona Eleitoral
Decisões
Processo nº 16-74.2018.6.06.0089
Natureza: Composição de Mesa Receptora
Interessados: Cristófoli Victor Alves Rodrigues, TE 090173890795; Daniele Maria Teixeira Chaves, TE 082758560752;
Francisca Praciano Xavier de Sousa, TE 090526710760; Joelma Alves Teixeira, TE 056126330760; José Elson dos Santos, TE
049803850795; Juary Oliveira Martins, TE 007301230752; Luíza Praciano Xavier de Sousa; TE 084964280760; Maria Enecilda
da Silva, TE 068798880710; Maria Gesiane Freires, TE 083181280787; Rita Silva de Paulo, TE 073596590701
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de composição de mesas receptoras de votos, com as respectivas nomeações e ausências de mesários. Por fim, a
informação do Cartório Eleitoral, à fl. 182, elenca os mesários que deixaram de comparecer aos trabalhos eleitorais no 1º ou no
2º turnos ou em ambos os turnos das Eleições Gerais de 2018, no município de Amontada.
É o brevíssimo relato. Decido.
Inicialmente, verifico que não houve registro de que mesa receptora tenha deixado de funcionar por culpa de mesários, seja
pela ausência ou por abandono aos trabalhos, sem justa causa.
O serviço eleitoral prefere a qualquer outro e é obrigatório (Código Eleitoral, art. 365). Assim, a nomeação para os trabalhos
eleitorais se trata de convocação judicial que não pode ser recusada sem justa causa.
Considera-se mesário faltoso o membro de mesa receptora de votos que não comparecer em local, dia e hora determinados
para a realização da eleição ou ainda aquele que abandonar os trabalhos eleitorais no decorrer da votação (Código Eleitoral,
art. 124).
O eleitor nomeado pela Justiça Eleitoral para compor mesa receptora de votos que deixar de comparecer aos trabalhos
eleitorais, salvo justo motivo, fica sujeito à multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, sem prejuízo a outras sanções
previstas na legislação eleitoral.
O mesário faltoso, cuja ausência deu-se injustificadamente, incorrerá em multa que terá por base de cálculo o valor de 33,02
UFIRs, que equivale a R$ 35,14, arbitrada entre o mínimo de 50% (R$ 17,57) e o máximo de 100% desse valor, levando-se em
consideração sua condição econômica (Código Eleitoral, arts. 124 e 367, Res. TSE n.º 21.538/2003, art. 85, e Res. TRE/CE n.º
176/2000, art. 2º).
Diante do exposto, determino a emissão de multa a todos os eleitores elencados no relatório de fl. 181. As multas
devem ser emitidas no valor mínimo legal, a saber, R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos).
Pelo fato de, como certificado pelo Cartório Eleitoral, oito dos dez mesários em questão já terem sido intimados anteriormente
para se manifestar ou solicitar o arbitramento da multa e os dois restantes já terem solicitado o referido arbitramento, proceda o
Cartório Eleitoral à intimação desta decisão apenas através de edital, a ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico e no átrio
do Fórum de Amontada.
Amontada, 06 de maio de 2019.
JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
Juiz Eleitoral
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Atos Diversos
INTIMAÇÃO
PROCESSO
Nº:
46- PROTOCOLO Nº 9437/2019
75.2019.6.06.0089
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PT - MIRAÍMA
CNPJ: 15.872.081/0001-97
Nº CONTROLE: P13000414680CE1917562
DATA
ENTREGA: DATA GERAÇÃO: 13/05/2019 às 09:22:28
30/04/2019 às 11:15:39
TIPO: FINAL
ADVOGADO: JEFFERSON GREGORY MAGALHÃES RODRIGUES – OAB/CE 33282
INTIMO, com fundamento no art. 75 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, os prestadores de contas acima qualificados, na
pessoa do(a) advogado(a) constituído(a) nos autos, para se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação
deste ato, sobre as irregularidades ou inconsistências apontadas nos itens do relatório técnico conclusivo a seguir:
Amontada-CE, 13 de maio de 2019
Marcelo Rios Oliveira
Chefe de Cartório substituto
"PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 19 97, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a
13/09/2018).
1.2.
Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 30/04/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
2.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1.
Não houve indicação de conta bancária na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando
o que dispõe os arts. 10 e 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação
financeira da campanha eleitoral.
3.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na presente prestação de contas, sugere-se
a sua DESAPROVAÇÃO, em razão das inconsistências apontadas, nos termos art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
. Amontada-CE, 13 de maio de 2019. Marcelo Rios Oliveira. Examinador"

092ª Zona Eleitoral
Editais
IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRAZO DE 3 DIAS
EDITAL Nº 022/2018
PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS
DE ORDEM DO Excelentíssimo Dr. Maurício Hoette, Juiz Eleitoral da 92ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem notícias que os autos da prestação de contas dos partidos
políticos abaixo arrolados encontram-se disponíveis, neste Cartório Eleitoral, para que o Ministério Público ou qualquer partido
político possa, no prazo de 3 (três) dias, impugnar a prestação de contas apresentada, no prazo de três dias contados da
publicação do edital, apresentando a impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período (Art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017);
Nº DO PROCESSO
5210.2018.6.06.0092

PARTIDO MUNICÍPIO
PDT
IPAUMIRIM/
CE

EXERCÍCIO
2017

4603.2018.6.06.0092

SD

2017

IPAUMIRIM

RESPONSÁVEIS
Presidente:
José
Edgler
Ferreira
Tesoureiro: José Vicente de Sales
Advogado: Francisco Geovane Bernardo de França, OAB/CE 21179
Presidente: Tayro Gonçalves Duarte
Tesoureiro: João Jomar Felinto de Sousa
Advogado: Thales Gonçalves Duarte, OAB/CE 39559
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E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital em local
de costume. Dado, passado no Cartório Eleitoral da 92ª Zona, Barro-CE, aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2019.
Eu,_______, Igor Mariano Figueiredo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital e assino por ORDEM do MM.
Juiz Eleitoral.
_______________________________________
IGOR MARIANO FIGUEIREDO
CHEFE DE CARTÓRIO DA 92ªZE-CE
ASSINA POR ORDEM JUIZ DA 92ªZE-CE

094ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL 24/2019  94ª ZE/CE
Inscrições canceladas ou suspensas
1º de abril a 30 de abril de 2019
Prazo: 10 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Nádia Maria Frota Pereira, MMª. Juíza Eleitoral da 94ª ZE/CE, no uso de suas atribuições
legais e com supedâneo no Artigo 45, §§ 6º e 7º da Lei 4737/65 – Código Eleitoral e do Artigo 17, § 1º e Artigo 18, § 5º da
Resolução do TSE de N.º 21.538/03,
TORNA PÚBLICO, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação que se encontra disponível neste
Cartório Eleitoral, 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 1º a 30 de abril de 2019, para que no prazo de
10 (dez) dias ofereçam contestação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente
edital no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2019. Eu, (ass), Carlos Helder Silveira
Capistrano, Chefe de Cartório da 94ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza
Eleitoral, Dra. Nádia Maria Frota Pereira.
Nádia Maria Frota Pereira
Juíza Eleitoral – 94ª ZE/CE
EDITAL 23/2019 - 94ª ZE/CE
Inscrições e transferências deferidas
15 de abril a 30 de abril de 2019
Prazo: 10 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Nádia Maria Frota Pereira, MMª. Juíza Eleitoral da 94ª ZE/CE, no uso de suas atribuições
legais e com supedâneo no Artigo 45, §§ 6º e 7º da Lei 4737/65 – Código Eleitoral e do Artigo 17, § 1º e Artigo 18, § 5º da
Resolução do TSE de N.º 21.538/03,
FAZ SABER aos Delegados de Partidos Políticos que as relações contendo nome, número do título, operação, local, seção,
data de requerimento e o lote dos eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas, no período de 15 a 30 de
abril de 2019, estão disponíveis na Secretaria do Cartório Eleitoral da 94ª ZE/CE, para que no prazo de 10 dias, caso queiram,
recorram ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente
edital no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2019. Eu, (ass), Carlos Helder Silveira
Capistrano, Chefe de Cartório da 94ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza
Eleitoral, Dra. Nádia Maria Frota Pereira.
Nádia Maria Frota Pereira
Juíza Eleitoral – 94ª ZE/CE

099ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 024/2019
O Excelentíssimo Dr. Marcos Aurélio Marques Nogueira, MM.º Juiz Eleitoral Respondendo pela 99.ª ZE, Novo Oriente/CE, nos
termos do art. 45 da Resolução TSE n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas as contas
anuais do Partido dos Trabalhadores – PT de Quiterianópolis, e que qualquer partido político, bem como o Ministério Público
Eleitoral ou algum outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital.
Dado e passado nesta cidade de Novo Oriente, aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, João
Jordaneys Canuto Sales, _________, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral da 99.ª ZE.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Respondendo pela 99ª Zona Eleitoral
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101ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
CERTIDÃO
Certifico, nos termos da Resolução TSE nº 23.571/2018, que, nesta data, concluí a análise das listas de apoiamento do
Partido Liberdade, constante dos lotes de nº CE01010000001 e CE01010000002, protocoladas sob o nº 8.053/2019, e
registrei o resultado da referida análise no Sistema de Apoiamento a Partidos em Formação - SAPF.
Aiuaba, 13 de maio de 2019.
Nacélia Lopes da Cruz
Chefe de Cartório da 101ª ZE

113ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PROTOCOLO nº: 3.777/2019
NOTÍCIA CRIME Nº 6-21.2019.6.06.0113
NOTICIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
NOTICIADOS(AS): GERMANA ARAÚJO MENEZES, NARA MONTE ARRUDA, ANDREA MARIA SILVA OLIVEIRA e INÁCIO
FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA e outros.
ADVOGADOS: EDUARDO PRAGMÁCIO DE LAVOR TELLES, OAB/CE 2331, HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO, OAB/CE
7855, CHISTIANE DO VALE LEITÃO OAB/CE 10.569, CESAR FREIRE, OAB/CE 35.668, THAÍS MOTA AQUINO, OAB/CE
23.789, THALES DE OLIVEIRA MACHADO, OAB/CE 29.558 e VITOR HUGO PONTES BUTRAGO, OAB/CE 36.012.
FINALIDADE: Intimação de Audiência
Fica intimado o(a) Representado(a) através de seus advogados, acima relacionados, da decisão a seguir:
DESPACHO
Trata-se de Notícia Crime em desfavor dos autores suso mencionados, pela suposta prática de delitos mencionados no
Despacho às fls. 220.
Tendo em vista a ausência de manifestação acerca da proposta de Transação Penal quanto à Sra. NARA MONTE ARRUDA e
o Sr. INÁCIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA, diante de suas ausências justificadas a audiência preliminar ocorrida
na data de 27 de março de 2019, bem como considerando manifestação do Ministério Público Eleitoral às fls. 274 e 275,
determino:
a) Designação de audiência preliminar para oferecimento da proposta de Transação Penal quanto ao Sr. INÁCIO FRANCISCO
DE ASSIS NUNES ARRUDA, para o dia 17/05/2019, às 14h, a ser realizada neste Cartório Eleitoral da 113ª Zona, localizado
na Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema – Fortaleza/CE;
b) Expedição de Carta Precatória ao juízo da Comarca de São Leopoldo, no endereço informado às fls. 252, a fim de que seja
ofertado o benefício da Transação Penal à Sra. NARA MONTE ARRUDA, pela conduta prevista no art. 330, do CPB (Crime de
Desobediência).
Intimem-se, nos termos do requerimento acima mencionado.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 08 de maio de 2019.
WOTTON RICARDO PINHEIRO DA SILVA
Juiz da 113ª Zona Eleitoral

121ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
AVISO DE INTIMAÇÃO - DESPACHO
PROCESSO Nº 34-04.2015.6.06.0121
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO – Doação de recursos acima do limite legal
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: CARLOS ANDRÉ MONTEIRO DO AMARAL
ADVOGADO: FRANCISCO WESLEY DE VASCONCELOS SILVEIRA (OAB/CE 28.843)
De ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral desta 121ª Zona, ficam as partes INTIMADAS acerca do teor do despacho proferido nos
autos em epígrafe, fl. 52, conforme transcrição a seguir:
“Abram-se vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de dois dias. Escoado o prazo,
conclusos para sentença.
Sobral-CE, 08 de maio de 2019.
ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA - Juiz Eleitoral.”
DANIELLE RIPARDO VIANA
Chefe de Cartório
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123ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 23/2019
O Exmo. Sr. Dr. Neuter Marques Dantas Neto, Juiz Eleitoral da 123ª Zona, com sede em Caucaia, no exercício de suas
atribuições legais,
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 123ª ZE a declaração de ausência de movimentação de recursos ou
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro referente ao exercício de 2018, 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.
Processo n.º 12-95.2019.6.06.0123 – Protocolo n.º 10192/2019
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro de 2018
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social – PROS – Caucaia/CE
Presidente: Francisco Deuzinho de Oliveira Filho
Tesoureiro: Kelly Maria Cardoso de Oliveira
Dado e passado na cidade de Caucaia/CE, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. Eu, Domingos
Feitosa Oliveira Neto, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Neuter Marques Dantas Neto
Juiz Eleitoral
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