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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atos Diversos
EXTRATO DE CONVÊNIO
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio N.º 79/2019, que entre si firmam a União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ E o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. Objeto: o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará efetuará o recolhimento
das armas e munições apreendidas na seara eleitoral, nos termos da legislação que rege a matéria, bem como em razão da
pequena demanda existente pelo Conveniado, uma vez que o Convenente já possui estrutura definida e regulamentação sobre
a matéria. Assina pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente Do TRE/CE e pelo Tribunal de
Justiça, Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Doc. N.º004170/2020. Data: 18/01/2020
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
DECISÃO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PAD n.º 17.354/2019
DECISÃO
Tratam os autos de requerimento de isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos percebidos pela pensionista
Maria de Lourdes Sousa Barroso.
A Junta Médica Oficial deste Tribunal, por meio do Parecer n.° 78/2019 (documento PAD n.° 177.731/2019) atestou que a
interessada é portadora de ************, enfermidade especificada em lei, catalogada no artigo 186, § 1º(1), da Lei nº
8.112/1990, e no artigo 39 do anexo ao Decreto n.º 3.000/1999 (atual artigo 35, II, do anexo ao Decreto n.º 9.580/2018),
devendo a mesma ser reavaliada após o período de 5 (cinco) anos. Asseverou, outrossim, que a documentação apresentada
permite inferir que a pensionista é portadora da doença há 10 anos.
A Seção de Aposentadorias e Pensões (SEAPE – Informação n.° 252/2019 – documento PAD n.° 184.112/2019) e a Seção de
Acompanhamento e Orientação às Gestões Administrativa e de Recursos Humanos (SAGES – Informação n.° 316/2019 –
documento PAD n.° 188.425/2019) opinaram pelo deferimento do pedido, na medida em que foram atendidos os requisitos
estatuídos na legislação de regência.
ISSO POSTO, adotando como razão de decidir as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pela
Secretaria de Controle Interno, nos termos do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999(2), defiro o pedido e reconheço a isenção
do imposto sobre a renda dos proventos percebidos pela pensionista MARIA DE LOURDES SOUSA BARROSO, com
fundamento no artigo 6º da Lei n.º 7.713/1988(3); no artigo 30 da Lei n.º 9.250/1995(4); no artigo 35 do anexo ao Decreto n.º
9.580/2018(5) e no artigo 6º, da Instrução Normativa RFB nº 1.500/2014(6) (com redação dada pela Instrução Normativa RFB
nº 1.869/2019), com efeitos financeiros a partir de 23 de setembro de 2014, em razão da prescrição quinquenal.
A pensionista deverá ser reavaliada no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da avaliação pericial que embasou o
parecer da Junta Médica Oficial.
Cientifique-se a interessada.
À Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 2 de janeiro de 2019.
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 ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;(...)
§ 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.
(2) 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.
(3) Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes 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; (…)
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XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas
no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(4) Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§1º O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
§2º Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a
redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
(5) Art. 35. São isentos ou não tributáveis: (…)
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas: (...)
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 (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, caput , inciso XIV ; e Lei nº
9.250, de 1995, art. 30, § 2º);
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de doença relacionada na
alínea “b”, exceto aquela decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, caput , inciso XXI); (...)
§ 3º Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput , a moléstia será comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que
fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle (Lei nº 9.250, de 1995, art. 30,
caput , e § 1º) .
§ 4º As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
(6) Art. 6º São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos originários pagos por
previdências: (…)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos por pessoas físicas com
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 (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma, observado o disposto no § 4º;
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento estiver acometido de doença relacionada no
inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no
caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão,
observado o disposto no § 4º; (…)
§ 4º As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7º do art. 62, aplicamse:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão;
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Termo de Reconhecimento de Dívida decorrente do Contrato n° 123/2019. As Partes: como contratada, CENTRO DE
RESGATE E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob n° 15.258.713/0001-27, e como contratante, o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ – TRE/CE. Objeto: resolve reconhecer dívida junto à contratada, referente ao
serviço extraordinário prestado durante a vigência do Contrato n.º 123/2019. O valor total da diferença a ser paga à contratada,
corresponde a R$ 2.673,00 (dois mil, seiscentos e setenta e três reais). Fundamento Legal: Art. 37, da Lei n° 4.320, de 17 de
março de 1964, PAD: 23.396/2019 Assina pelo TRE/CE, Benedito Sérgio Monte Silva Coelho. Data: 09/01/2020.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO
DIRETOR GERAL DO TRE/CE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Coordenadoria Contábil e Financeira
Atos Diversos
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
O Secretário de Orçamento e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, cumprindo as determinações constantes do
art. 2º da Resolução TSE n.º 23.323 e do art. 3º, inciso III, da Resolução CNJ n.º 73/2009, vem tornar pública a concessão de
diárias a servidor(es) e/ou magistrado(s) abaixo:
Protocolo

Nome

Cargo

Lotação

Destino

Finalidade

Período

Valor
Unitário
560,00

Total
das
Diárias
1050,00

21340/2019

ROMMEL
MOREIRA
CONRADO

Juiz
Auxiliar

GACRE

Brasília –
DF

Participar
de
Reunião
de
Corregedores com
o
CorregedorGeral Eleitoral no
TSE,
conforme
Ofício-Circular nº
03/19

06
a
07/12/2019

21340/2019

INÁCIO DE
ALENCAR
CORTEZ
NETO

Membro
TRE

GACRE

Brasília –
DF

Participar
de
Reunião
de
Corregedores com
o
CorregedorGeral Eleitoral no
TSE,
conforme
Ofício-Circular nº
03/19

06
a
07/12/2019

OP
nº
3362

700,00

1050,00

3362
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20867/2019

KAMILE
MOREIRA
CASTRO

Juiz
Auxiliar

OUVIR

Goiânia GO

Participar do VI
Encontro Nacional
dos Juristas dos
Tribunais
Eleitorais,conforme
Ofício-Circular nº
5/19 – Presi – GO..

27
A
30/11/2019

700,00

2450,00

3409

19542/2019

ANA CÉLIA
PINHO
CARNEIRO

Juiz
Eleitoral

SESAJ

Pedra
Branca –
CE

Juíza
designada
para
responder
pela 59ª ZE –
Pedra
Branca,
conforme

03,
17/10/2019

532,00

1064,00

3457

22767/2019

SERGIO
AUGUSTO
FURTADO
NETO
VIANA

Juiz
Eleitoral

SESAJ

Jaguaribe
– CE

Juiz
designado
para
responder
pela 10ª ZE –
Jaguaribe,
conforme Portaria

13,
14,
27/11/2019

532,00

1596,00

3458

22093/2019

SAMARA
COSTA
MAIA

Juiz
Eleitoral

38 ZE

Juazeiro
do Norte
– CE

Participar
da
capacitação
do
Sistema Processo
Judicial Eletrônico
– PJE

19/11/19

665,00

332,50

3480

22987/2019

RAIMUNDO
NONATO
SILVA
SANTOS

Membro
TRE

OUVIR

Brasília –
DF

Participar
da
Cerimônia
de
Posse
dos
Conselhos
Executivo e Fiscal
da AMB para o
triênio 2020-2022

11
A
12/12/2019

700,00

1050,00

3486

22987/2019

KAMILE
MOREIRA
CASTRO

Juiz
Auxiliar

OUVIR

Brasília –
DF

Participar
da
Cerimônia
de
Posse
dos
Conselhos
Executivo e Fiscal
da AMB para o
triênio 2020-2022

11
A
12/12/2019

700,00

1050,00

3486

22344/2019

RAIMUNDO
NONATO
SILVA
SANTOS

Membro
TRE

OUVIR

João
Pessoa –
PB

Participar do I
Encontro
dos
Presidentes
dos
Colégios Ligados à
Justiça
Eleitoral
(PCOLIJE).

12
A14/12/2019

700,00

1400,00

3517
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KAMILE
MOREIRA
CASTRO

Membro
TRE

OUVIR

João
Pessoa –
PB

Participar do I
Encontro
dos
Presidentes
dos
Colégios Ligados à
Justiça
Eleitoral
(PCOLIJE).
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12
A14/12/2019

700,00

1400,00

3517

Fortaleza, 10 de janeiro de 2020
RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Orçamento e Finanças, em substituição
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
O Secretário de Orçamento e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, cumprindo as determinações constantes do
art. 2º da Resolução TSE n.º 23.323 e do art. 3º, inciso III, da Resolução CNJ n.º 73/2009, vem tornar pública a concessão de
diárias a servidor(es) e/ou magistrado(s) abaixo:
Protocolo

Nome

MAT
RÍCU
LA
83662

Cargo

LOTAÇÃ
O

Destino

Finalida
de

Afastam
ento de

Afastam
ento até

19607/2019

ALINE
OLIVEIR
A
MARTIN
S

Técnico
Judiciár
io

ASCON

Brasília
– DF

04/12/19

ORLEAN
ES
CAVALC
ANTI DE
OLIVEIR
A VIANA
GOMES

14430

Técnico
Judiciár
io

SJU

Brasília
– DF

GIOVAN
NA
LUNA
ARAUJO
VINHAS

12119

Técnico
Judiciár
io

COLIC

São
Paulo
SP

Participar
do
III
Encontro
Nacional
de
Comunic
ação do
Poder
Judiciário
, a se
realizar
no CNJ.
Participar
do
terceiro
ciclo de
reuniões
para
revisão e
elaboraç
ão
de
texto
base das
minutas
de
instruçõe
s
relativas
às
eleições
ordinária
s
de
2020
Participar
do
Seminári
o “O que
muda no
pregão
eletrônic
o com o
novo
Decreto
nº

21433/2019

21104/2019

–

06/12/19

Valor
Unitári
o
420,00

Total
das
Diárias
1233.89

3336

25/11/19

30/11/19

420,00

2411,15

3338

08/12/19

11/12/19

420,00

1653,89

3352
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10.024/1
9”

21104/2019

ANDREI
A
VASCON
CELOS
TOMAZ

13417

Técnico
Judiciár
io

SELIC

18961/2019

RIVANA
PINTO
DE
AZEVED
O

18961/2019

EDNA
FERNAN
DES
SABOIA

São
Paulo
SP

68362

Técnico
Judiciár
io

ASPEG

Brasília
– DF

72690

Analist
a
Judiciár
io

COELE

Brasília
– DF

–

Participar
do
Seminári
o “O que
muda no
pregão
eletrônic
o com o
novo
Decreto
nº
10.024/1
9”
Participar
de
Reunião
de
Gestores
de
Acessibili
dade
e
Inclusão,
bem
como de
Evento
em
comemor
ação ao
Dia
Internaci
onal da
Pessoa
com
Deficiênc
ia
Participar
de
Reunião
de
Gestores
de
Acessibili
dade
e
Inclusão,
bem
como de
Evento
em
comemor
ação ao
Dia
Internaci
onal da
Pessoa
com
Deficiênc
ia

08/12/19

11/12/19

420,00

1653,89

3352

04/12/19

07/12/19

420,00

1653,89

3374

04/12/19

07/12/19

420,00

1653,89

3375
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21265/2019

CARLOS
AUGUST
O
DO
NASCIM
ENTO

13530

Técnico
Judiciár
io

SETRA

Aracoiab
a – CE

Suporte
eleições
supleme
ntares

29/11/19

02/12/19

336,00

1093,26

3399

21265/2019

GEORG
E
DE
SOUSA
CABRAL

72984

Técnico
Judiciár
io

SETRA

Aracoiab
a – CE

Suporte
eleições
supleme
ntares

29/11/19

02/12/19

336,00

1093,26

3399

21265/2019

RICARD
O
HIROSHI
DE
ANDRAD
E
TERAYA
MA
JOAO
RAFAEL
SOUTO
DOS
SANTOS

62765

Técnico
Judiciár
io

SETRA

Aracoiab
a – CE

Suporte
eleições
supleme
ntares

29/11/19

02/12/19

336,00

1093,26

3399

73166

Técnico
Judiciár
io

SETRA

Aracoiab
a – CE

Suporte
eleições
supleme
ntares

29/11/19

02/12/19

336,00

1093,26

3399

21047/2019

ANTONI
O
RONALD
O
DE
ALMEID
A
FARIAS

78370

FC
01

–

SETRA

Juazeiro
do Norte
– CE

17/11/19

19/11/19

420,00

967,26

3405

21621/2019

ANTONI
O
RONALD
O
DE
ALMEID
A
FARIAS

78370

FC
01

–

SETRA

25/11/19

27/11/19

336,00

715,89

3407

21268/2019

CARLOS
AUGUST
O
DO
NASCIM
ENTO

13530

Técnico
Judiciár
io

SETRA

Morrinho
s,
Santana
do
Acaraú,
Senador
Sá,
Massapê
e Ipu –
CE
Aracoiab
a – CE

Conduzir
Desemba
rgador
Raimund
o Nonato
ao
município
elencado
acima.
Roteiro
SEPAT

Entregar
urnas
eletrônic
as
na
Eleição
Supleme
ntar de
Aracoiab
a.

19/11/19

20/11/19

336,00

421,26

3406

20867/2019

ANNA
CAROLI
NA
ALENCA
R F L
MELO
SILVA

68117

Técnico
Judiciár
io

OUVIR

27/11/19

30/11/19

560,00

2015,89

3408

21265/2019

Goiânia GO

Assessor
ar
membro
da corte
no
VI
Encontro
Nacional
dos
Juristas
de
Tribunais
Eleitorais
.
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22344/2019

ANNA
CAROLI
NA
ALENCA
R
FURTAD
O LEITE
MELO
SILVA

68117

Técnico
Judiciár
io

OUVIR

João
Pessoa
– PB

22496/2019

JOSÉ
RIBAMA
R
NOGUEI
RA
BARROS

11635

Técnico
Judiciár
io

SECAP

Fortalez
a – CE

22492/2019

FREDER
ICO
JOSE
REZEND
E VIEIRA

89121

Analist
a
Judiciár
io

SAREN

Juazeiro
do Norte
– CE

22481/2019

ISRAEL
FRANKLI
N
DOURA
DO
CARRAH

80000

Analist
a
Judiciár
io

SAREN

Crato
CE

21652/2019

MARIA
RENATA
MENDE
S
JORGE

76424

Requisi
tado

92ª ZE

Ipaumiri
m – CE

–

Participar
do
I
Encontro
dos
President
es
dos
Colégios
Ligados
à Justiça
Eleitoral
(PCOLIJ
E).
Participar
de teste
físico
obrigatóri
o
para
agentes
de
seguranç
a
Realizar
inspeção
de
rachadur
as,
destaca
mento de
cerâmica
de
revestim
ento
externo e
deformaç
ão
em
esquadri
as
no
município
elencado
.
Realizar
serviços
de reparo
no
sistema
de
seguranç
a
eletrônic
o
do
Cartório
Eleitoral
do
Crato/CE
.
Substitui
ção
Chefe de
Cartório
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12/12/19

14/12/19

700,00

1400,00

3517

03/12/19

05/12/19

420,00

925,89

3424

10/12/19

12/12/19

420,00

925,89

3455

16/12/19

21/12/19

336,00

1641,15

3482

09/12/19

19/12/19

336,00

1013,04

3597
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16390/2019

AUGUST
O
CESAR
LOUREN
CO LIMA
JUNIOR

Fortaleza, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

84510

Técnico
Judiciár
io

72ª ZE

Jaguarib
ara- CE

Treinar,
coordena
r
e
supervisi
onar os
trabalhos
dos
12
estagiári
os
do
Posto de
Atendime
nto
em
Jaguarib
ara

19, 22 e
26/08 e 2
e
5/09/201
9
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336,00

1473,15

3773

Fortaleza, 10 de janeiro de 2020
RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Orçamento e Finanças, em substituição
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
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 973/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1532/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora JULIANA CRONEMBERGER DE NEGREIROS MOURA, titular da 9ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral, para funcionar como Promotora Eleitoral da 064ª Zona (Coreaú), no período de
23/12/2019 a 08/01/2020, em face das férias do Promotor IRAPUAN DA SILVA DIONÍZIO JÚNIOR. Fortaleza/CE, 23 de
dezembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora de Justiça CAMILLA ROLIM DE MEDEIROS, titular da Promotoria de
Justiça da Comarca de Fortim, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 008ª ZE (Aracati), no período de
13/01/2020 a 01/02/2020, em face das férias do Promotor de Justiça titular MARCELO RODRIGUES DA CUNHA.
Fortaleza/CE, 02 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 04/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
2/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça DIEGO BARROSO MEDEIROS PINHEIRO, titular da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Beberibe, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 084ª Zona
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(Beberibe), no período de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias do Promotor de Justiça titular SANDOVAL BATISTA
FREIRE. Fortaleza/CE, 02 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 05/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1519/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça JOSÉ CARLOS FÉLIX DA SILVA, titular da 3ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 070ª Zona (Brejo
Santo), no período de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias da Promotora de Justiça LÍGIA DE PAULA OLIVEIRA.
Fortaleza/CE, 02 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 06/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1520/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça STÊNIO MOREIRA COSTA, titular da Promotoria de Justiça
da Comarca de Aracoiaba, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 067ª Zona (Aracoiaba), no período de
07/01/2020 a 05/02/2020, em face das férias do Promotor de Justiça ANTÔNIO FORTE DE SOUZA. Fortaleza/CE, 02 de
janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 072020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1521/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor ANTONIO MONTEIRO MAIA JUNIOR, titular da 7ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Caucaia, para funcionar como Promotor Eleitoral da 111ª Zona (Caridade), no período compreendido
entre 02/01/2020 a 31/12/2021, em substituição a Promotora ANNY GRESIELLY SALES GRANJEIRO SAMPAIO.
Fortaleza/CE, 02 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 08/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1522/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora de Justiça LARISSA TEIXEIRA SALGADO, titular da 1ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Canindé, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 033ª Zona (Canindé), no
período de 07/01/2020 a 05/02/2020, em face das férias da Promotora de Justiça BRENDA MARIALVA TEIXEIRA FERREIRA.
Fortaleza/CE, 02 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 09/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1523/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça VICENTE ANASTÁCIO MARTINS BEZERRA DE SOUSA,
titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixeramobim, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à
055ª Zona (Solonópole), no período de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias da Promotora de Justiça REGINA
MARIANA ARAUJO ERMEL DE OLIVEIRA. Fortaleza/CE, 02 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
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PORTARIA 010/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1524/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça NAELSON BARROS MARQUES JÚNIOR, titular da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 012ª Zona (Senador
Pompeu), no período de 07/01/2020 a 05/02/2020, em face das férias do Promotor de Justiça ANDRÉ AUGUSTO CARDOSO
BARROSO. Fortaleza/CE, 02 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 012/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1533/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça MANUEL MAURÍCIO DE LIMA, titular da 5ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Crato, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 038ª Zona (Campos Sales), no
período de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias da Promotora de Justiça EFIGÊNIA COELHO CRUZ. Fortaleza/CE, 02
de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 013/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1534/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça LEYDOMAR NUNES PEREIRA, titular da 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Iguatu, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 043ª Zona (Jucás), no período de
06/01/2020 a 25/01/2020, em face das férias do Promotor de Justiça ALEXANDRE PASCHOAL KONSTANTINOU.
Fortaleza/CE, 02 de janeiro de 2020..
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 014/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
4/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora de Justiça MAURÍCIA MARCELA CAVALCANTE MAMEDE FURLANI,
titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Horizonte, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 078ª
Zona (Horizonte), no período de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias do Promotor de Justiça PAULO ROBERTO
CRISTO DA CRUZ ALBUQUERQUE. Fortaleza/CE, 03 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 015/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
5/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça FABRÍCIO BARBOSA BARROS, titular da 3ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Maracanaú, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 104ª Zona (Maracanaú), no
período de 06/01/2020 a 25/01/2020, em face das férias do Promotor de Justiça MANOEL EPAMINONDAS VASCONCELOS
COSTA. Fortaleza/CE, 03 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 016/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
6/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora de Justiça ELIZABEBA REBOUÇAS TOMÉ PRACIANO, titular da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Pacatuba, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 057ª Zona
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(Pacatuba), no período de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias do Promotor de Justiça ANTÔNIO ROBERTO
FIGUEIREDO SERRAVALLE JÚNIOR. Fortaleza/CE, 03 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 017/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
17/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora NARJARA ANDRADE GOMES, titular da 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Cascavel, para funcionar como Promotora Eleitoral da 007ª Zona (Cascavel), no período de 06/01/2020 a
25/01/2020, em face da licença para tratamento de saúde da Promotora ROSALICE MACÊDO FERRAZ MONTE.
Fortaleza/CE, 06 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 019/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
3/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça ÍTALO SOUZA BRAGA, titular da 5ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Tianguá, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 079ª Zona (Reriutaba), no período de
07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias do Promotor de Justiça FRANCISCO HANDERSON MIRANDA GOMES.
Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 020/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
7/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora de Justiça MARINA ROMAGNA MARCELINO, titular da 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Santa Quitéria, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 054ª Zona (Santa Quitéria),
no período de 07/01/2020 a 21/01/2020, em face das férias do Promotor de Justiça DÉRIC FUNCK LEITE. Fortaleza/CE, 07 de
janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 021/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
8/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça JOSÉ BORGES DE MORAIS JÚNIOR, titular da 2ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Acaraú, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 030ª Zona (Acaraú), no período
de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias da Promotora de Justiça NAIANA PEREZ BARROSO DANTAS. Fortaleza/CE,
07 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 024/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
15/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora de Justiça LARISSA BACELLAR E SILVA, titular da 31ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Fortaleza, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 085ª Zona (Fortaleza), no período
de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias da Promotora de Justiça ANA ALZIRA NOGUEIRA BOSSARD. Fortaleza/CE,
07 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
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PORTARIA 25/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
16/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça FELIPE DIOGO DE SIQUEIRA FROTA, titular da 87ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 001ª Zona
(Fortaleza), no período de 07/01/2020 a 21/01/2020, em face das férias da Promotora de Justiça ANN CELLY SAMPAIO
CAVALCANTE. Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 026/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
18/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO, titular da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Tianguá, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 021ª Zona (Ipú), no
período de 20/01/2020 a 08/02/2020, em face das férias da Promotora de Justiça NATÁLIA SARAIVA COLARES FIUZA.
Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 28/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
20/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça FLÁVIO BEZERRA, titular da 4ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Tauá, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 040ª Zona (Ipueiras), no período de 07/01/2020 a
10/02/2020, em face do afastamento do Promotor de Justiça FRANCISCO IVAN DE SOUSA. Fortaleza/CE, 07 de janeiro de
2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 29/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
21/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça PAULO HENRIQUE DE FREITAS TRECE, titular da 3ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Sobral, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 098ª Zona (Itarema),
no período de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias do Promotor de Justiça LUCAS RODRIGUES ALMEIDA.
Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 030/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
22/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora de Justiça MARTA MARIA LIMA FERREIRA, titular da 3ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Maranguape, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 004ª Zona (Maranguape), no
período de 07/01/2020 a 06/01/2022, THIAGO MARQUES VIEIRA. Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 031/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
23/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça RAIMUNDO MAGALHÃES DANTAS JÚNIOR, titular da 10ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanaú, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 122ª Zona
(Maracanaú), no período de 07/01/2020 a 26/01/2020, em face das férias do Promotor de Justiça RICARDO RABELO DE
MORAES. Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
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PORTARIA 35/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
28/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça GUSTAVO HENRIQUE CANTANHÊDE MORGADO, titular da
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 028ª
Zona (Juazeiro do Norte), no período de 08/01/2020 a 28/01/2020, em face do afastamento da Promotora de Justiça
JULIANA SILVEIRA MOTA SENA. Fortaleza/CE, 08 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 46/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
29/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor de Justiça ELIO FERRAZ SOUTO JUNIOR, titular da 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Eusébio, para funcionar como Promotor de Justiça Eleitoral junto à 088ª Zona (Eusébio), no período de
13/01/2020 a 11/02/2020, em face das férias da Promotora de Justiça EMILDA AFONSO DE SOUSA. Fortaleza/CE, 09 de
janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 47/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
30/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora de Justiça RAQUEL BARUA DA CUNHA, titular da 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Acopiara, para funcionar como Promotora de Justiça Eleitoral junto à 060ª Zona (Acopiara), no período
de 20/01/2020 a 08/02/2020, em face das férias do Promotor de Justiça IGOR CALDAS BARAÚNA RÊGO. Fortaleza/CE, 09
de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 965/2019 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1513/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor FLÁVIO CORTE PINHEIRO DE SOUSA, titular da 13ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte, para funcionar como Promotor Eleitoral da 071ª Zona (Caririaçu), no período de
17/01/2020 a 25/02/2020, em face das férias do Promotor RAFAEL COUTO VIEIRA. Fortaleza/CE, 08 de janeiro de 2020..
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 970/2019 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1518/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora VANDISA MARIA FROTA PRADO AZEVEDO, titular da 5ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Russas, para funcionar como Promotora Eleitoral da 047ª Zona (Morada Nova), no
período compreendido entre 12/01/2020 a 11/01/2022, em substituição ao Promotor GUSTAVO PEREIRA JANSEN DE
MELLO. Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
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ZONAS ELEITORAIS
003ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
INTIMAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL N.º 79-13.2011.6.06.0003 (protocolo n.º 80.914/2011).
Exequente: UNIÃO (Adv.: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO CEARÁ).
Executado: ESPOLIO DE JURACI VIEIRA DE MAGALHÃES, CPF n.º 00.143.203-63-25: HERDEIROS: ANTONIO FERREIRA
DE MAGALHÃES, CPF n.º 122.089.733-72 E NADJA REGINA DE MAGALHÃES BENEVIDES, CPF n.º 209.119.803-00.
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS: ANDRÉ LUIS NEGREIROS DE ALMEIDA, OAB/CE n.º 11.911.
Ficam INTIMADOS OS EXECUTADOS, acerca do Despacho exarado à fl. 280 dos autos em epígrafe, cujo o inteiro teor
segue abaixo transcrito:
"DESPACHO
Vistos, etc.
Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de fls. 278-279.
Após, voltem-me conclusos os autos para fins de apreciação da petição de fls. 270-271v.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 8 de janeiro de 2020.
CLEBER DE CASTRO CRUZ
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/CE"
Decisões
INTIMAÇÃO DE DECISÃO
INTIMAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL N.º 79-13.2011.6.06.0003 (protocolo n.º 80.914/2011).
Exequente: UNIÃO (Adv.: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO CEARÁ).
Executado: ESPOLIO DE JURACI VIEIRA DE MAGALHÃES, CPF n.º 00.143.203-63-25: HERDEIROS: ANTONIO FERREIRA
DE MAGALHÃES, CPF n.º 122.089.733-72 E NADJA REGINA DE MAGALHÃES BENEVIDES, CPF n.º 209.119.803-00.
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS: ANDRÉ LUIS NEGREIROS DE ALMEIDA, OAB/CE n.º 11.911.
Ficam INTIMADOS OS EXECUTADOS, acerca da Decisão exarada às fls. 278-279 dos autos em epígrafe, cujo o inteiro teor
segue abaixo transcrito:
"DECISÃO
Vistos, etc.
Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por NADJA REGINA DE MAGALHÃES BENEVIDES em face da Decisão
proferida às fls. 264-266 nos autos da presente Execução Fiscal.
A Embargante sustenta que o julgado supracitado incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou acerca do
redirecionamento da execução fiscal contra o espólio. Alega que tal redirecionamento da execução fiscal só é possível quando
o falecimento do executado ocorrer depois de sua citação válida nos autos.
Argumenta que o devedor originário faleceu antes da ocorrência dos fatos geradores que ensejaram os créditos ora
executados, uma vez que o falecimento do de cujus ocorreu em janeiro de 2009 e as Certidões de Dívida Ativa são de 2011.
Noutro ponto, a Embargante afirma que o redirecionamento da Execução Fiscal para a herdeira, ora Peticionante, ocorre em
afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a dívida é decorrente de
multa eleitoral aplicada ao seu pai falecido. Defende que, em razão disso, não lhe foi oportunizada a possibilidade de impugnar
o respetivo lançamento.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, destaque-se que a parte Executada visa discutir nos presentes Embargos Declaratórios questões já decididas nos
autos por este Juízo. Contudo, ainda que assim não fosse, seguem argumentos de ratificação da decisão atacada.
Dessa forma, impende reiterar que não cabe a alegação de ilegitimidade passiva dos sucessores ou espólio, uma vez que há
previsão legislativa expressa dessa responsabilização no art. 131 do CTN:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Redação dada pelo Decreto Lei nº 28,
de 1966)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação,
limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Assim, o redirecionamento da execução para os sucessores do de cujus (Sr. Juraci Vieira de Magalhães), como é o caso dos
autos, é totalmente legítima.
Acerca do assunto, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul é no sentido de que:
Recurso. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Redirecionamento. Espólio. Constituição do crédito. Citação.
Impossibilidade. Extinção. Lei n. 6.830/80.
Sentença a quo que declarou a prescrição intercorrente de crédito originário de multa eleitoral, inscrito em dívida ativa.
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1. Para a execução de multas eleitorais, aplicável as regras próprias do executivo fiscal e, subsidiariamente, do Código de
Processo Civil. Disposições previstas no art. 367, inc. IV, do Código Eleitoral e art. 1º da Lei n. 6.830/80. Ainda que
reconhecida a intempestividade na interposição do recurso, evidenciada a hipótese de reexame necessário. Decisão de mérito
prolatada contra o interesse da União, com extinção do feito, sujeitando-se à obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição.
2. Não vislumbrada a ocorrência da prescrição intercorrente. Postura ativa da Fazenda Nacional, durante todo o curso da
execução, peticionando ou realizando diligências para localização do executado ou dos representantes da sucessão. Adoção
do prazo prescricional de dez anos, conforme o disposto na Súmula n. 56 do Tribunal Superior Eleitoral.
3. Falecimento do executado após a propositura da execução fiscal e antes de sua citação válida. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar a impossibilidade do redirecionamento da execução fiscal antes da constituição do
crédito, que se operacionaliza com a efetiva citação. Inviável a responsabilização da sucessão/espólio, uma vez que
inexiste na Certidão de Dívida Ativa a sua indicação como devedor.
Reconhecida, de ofício, a falta de interesse processual da Fazenda Pública em prosseguir com a ação.
Processo extinto.
(Recurso Eleitoral n 100000219, ACÓRDÃO de 08/11/2016, Relator(aqwe) DES. CARLOS CINI MARCHIONATTI, Publicação:
DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 206, Data 11/11/2016, Página 2 ) (grifo nosso).
Dessa forma, como pode se verificar às fls. 03-07 dos presentes autos, a constituição do crédito na dívida ativa já foi registrada
em nome do espólio, não havendo que se falar em ilegitimidade ou redirecionamento.
Assim, a contrario sensu, imperioso consignar que, se a dívida já foi inscrita em nome do espólio, constando inclusive nas
CDAs, não cabe discussão quanto ao assunto.
Ademais, importa esclarecer que fato gerador não se confunde com a certidão da dívida ativa. A afirmação de que o de cujus
faleceu antes da ocorrência dos fatos geradores não merece prosperar, uma vez que o fato gerador do crédito em favor da
União Federal foi a Representação em desfavor do Sr. Juraci Magalhães que culminou em multa eleitoral.
Impende salientar, ainda, que inexiste qualquer afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que houve processo judicial em que foi oportunizado ao de cujus momento para apresentação de defesa.
Além disso, tendo sido definitivamente constituído o crédito em dívida ativa, não há que se discutir os fatos geradores que
ensejaram a inscrição em dívida, haja vista que já foram fartamente discutidos no momento e em meio processual apropriado.
Ante o exposto, conheço, eis que tempestivos, mas DEIXO DE ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, uma vez
que ausentes razões ensejadoras, permanecendo incólume a decisão atacada por recurso.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 8 de janeiro de 2020.
CLEBER DE CASTRO CRUZ
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/CE"

015ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHO  AUTOS Nº 40-33.2018.6.06.0015
Protocolo: 13.151/2018
Autos nº: 40-33.2018.6.06.0015
Natureza: Ação Penal - Art. 299 do Código Eleitoral
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciados: Antônio Paulo Filho e Cícero da Silva Lima
Advogado: Kerginaldo Cândido Pereira, OAB/CE nº 18.629-A
DESPACHO
R.h.
Verifico que, a despeito de devidamente citados, os acusados não apresentaram defesa no prazo legal, tampouco constituíram
defensor. Portanto, nomeio, com fulcro no art. 396-A, §2º do Código de Processo Penal, o Dr. Kerginaldo Cândido Pereira,
OAB/CE nº 18.629-A, para oferecimento da defesa, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.
Expedientes necessários.
Icó-CE, 13 de janeiro de 2020.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª ZE/CE
Editais
Edital nº 05/2020 - Prestação de Contas
EDITAL Nº 05/2020
DE ORDEM do Dr. Ramon Aranha da Cruz, 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 DEMOCRATAS - DEM e o
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, ambos em ORÓS/CE apresentaram suas contas referentes ao Exercício
Financeiro de 2018, 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
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 2020, Número 009

Fortaleza, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

Página 19

demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro na Res. TSE n º
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 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2020. 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

021ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL Nº 3-27.2014.6.06.0021
Protocolo: 88.884/2013
EXEQUENTE(S): PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(S): RADIO ARARIPE DO IPU LTDA ME.
Advogado(s): José Marques Júnior – OAB/CE nº 17.257
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R.h.
Sobre o requerimento de fls. 242, manifestem-se os executados no prazo de 15 (quinze) dias.
Ipu, 03/12/19.
Denys Karol Martins Santana
Juiz Eleitoral da 21ª Zona”

025ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
R.h.
Trata-se de Relatório Analítico de Comunicações finalizadas referentes aos Óbitos e Direitos Políticos de eleitores no Cadastro
Eleitoral pertencentes a 25a ZE/CE.
Relatório extraído do Sistema Pólis que relaciona a inscrição eleitoral e os dados dos eleitores que foram CANCELADOS ou
que tiveram os direitos políticos SUSPENSOS e ainda os que tiveram seus direitos políticos reestabelecidos.
Ante o teor do relatório em anexo, registrados os códigos ASE apropriados para as inscrições relacionadas e finalizadas as
respectivas comunicações no Sistema Pólis, homologo o presente relatório e determino seu arquivamento.
Expedientes necessários.
Granja/CE, 02 de janeiro de 2020.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE
Editais
EDITAL Nº 001/2020
O Dr. Hugo Gutparakis de Miranda, Juiz Eleitoral respondendo pela 25.ª Zona do Estado do Ceará, sediada em Granja, na
forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foram CANCELADOS PELO ASE 019
(FALECIMENTO) as inscrições dos eleitores referente ao mês de DEZEMBRO de 2019 conforme relatório anexo.
FAZ SABER, ainda, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram SUSPENSOS OS
DIREITOS POLÍTICOS, por condenação criminal transitada em julgado e interdição por capacidade civil absoluta e
RESTABELECIDOS os direitos políticos dos eleitores especificados no relatório analítico de comunicação do sistema PÓLIS
em anexo, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa e para fins de direito, mandou passar o presente Edital que
será afixado no local de costume, aos 02 dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte (2020). Eu, ________, Rita de Cascia
de Paula, servidora da 25ª zona, o digitei e o subscrevi.
Publique-se.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 25.ª Zona de Granja/CE, aos 02 dias de janeiro de 2020.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª 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
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030ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 67/2019
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600001-05.2019.6.06.0030 / 030ª ZONA
ELEITORAL DE ACARAÚ CE
REQUERENTE: LIBERDADE - BRASIL - BR - NACIONAL
EDITAL nº 67/2019
A MM. Juíza Eleitoral da 30ª Zona de Acaraú, Drª. Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro, Titular desta 30ª Zona, no uso
de suas atribuições legais, e nos termos do o art. 15 da Resolução TSE n.º 23.465, de 17 de dezembro de 2015.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o partido LIBERDADE, legenda partidária
ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral 1 (um) lote de fichas de assinatura de apoiamento de eleitores para sua
criação, sob a numeração CE00300000008, que se encontra disponível 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 ninguém alegue desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico
(DJE). Dado e passado na cidade de Acaraú/CE, aos 04 dias do mês de dezembro do ano de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral
032ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Aviso de disponibilização de Demonstração de Resultado e Balanço Patrimonial
Processo nº 9-25.2018.6.06.0032
Natureza: Prestação de contas
Interessado: Partido dos Trabalhadores - PT, de Camocim/CE
Advogado: Francisco Emidio Viana de Oliveira Filho, OAB-CE nº 28.375
AVISO
De ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 32ª Zona, Dr. Tiago Dias da Silva, publica-se, para ciência dos interessados, o Balanço
Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do órgão municipal do Partido dos Trabalhadores, referente ao
exercício de 2018, autuados sob o Processo n° 20-88.2018.6.06.0032. Os autos permanecerão disponíveis, a partir da
publicação, pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante
prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia, tudo de acordo com o artigo 31, § 1º da
Resolução n° 23.546, de 18 de dezembro de 2017, do TSE.
Camocim-CE, 10 de janeiro de 2020.
Rogério de Amorim Coelho
Chefe de Cartório da 32ª Zona Eleitoral

036ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAIS - INSCRIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO QUINZENAL
EDITAL Nº 001/2020
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
PRAZO 10 (DEZ) DIAS
O Excelentíssimo Juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. CÉSAR DE BARROS LIMA, com sede no município de São Gonçalo do
Amarante/CE, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as orientações do artigo 15 do Provimento CRE/CE
7/2014, que introduziu o subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento
CRE/CE 1/2014;
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de DEZEMBRO/2019, nesta 36ª Zona Eleitoral, conforme
Relatório “ASE atualizados no Cadastro”, ANEXO I, extraído do sistema ELO, publicada no átrio Cartório Eleitoral.
Termos em que, com fundamento no artigo 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência aos interessados do cancelamento e/ou
suspensão das inscrições eleitorais supracitadas, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no Diário de
Justiça Eletrônico (DJE), na forma do Provimento CRE/CE 02/2011, e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral, pelo prazo de 10
(dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, aos sete dias do mês de janeiro de 2020. Eu,
, Carlos
Eduardo Azevedo de Araújo, Técnico Judiciário, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo Senhor Juiz Eleitoral.
CÉSAR DE BARROS LIMA
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 2020, Número 009

Fortaleza, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

Página 21

EDITAL DE MOVIMENTAÇÃO QUINZENAL Nº 002/2020
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS E INDEFERIDAS
PRAZO 10 (DEZ) DIAS
O Excelentíssimo Juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. CÉSAR DE BARROS LIMA, com sede no município de São Gonçalo do
Amarante, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER aos Partidos Políticos, aos eleitores, e a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que as
relações de eleitores alistados e transferidos, no período de 16 a 31/12/2019, estão à disposição das agremiações partidárias
no Cartório Eleitoral, em conformidade com as determinações dos §§ 1º e 2º do artigo 7º da Lei nº 6.996/82, e que MANDOU
publicar as Relações contendo os pedidos de alistamento e transferências INDEFERIDOS, para o fim do disposto no § 1º do
artigo 17 e § 6º do artigo 18, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Da decisão que indeferiu o Requerimento de Alistamento ou Transferência caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias e da que
os deferiu poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação das
respectivas listagens.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral, que fosse o presente Edital publicado no
Diário da Justiça Eletrônico e, no átrio deste Cartório Eleitoral, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, aos sete dias do mês de janeiro de 2020. Eu,
, Carlos
Eduardo Azevedo de Araújo, Técnico Judiciário, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo Senhor Juiz Eleitoral.
CÉSAR DE BARROS LIMA
Juiz Eleitoral

038ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº: 51-56.2019.6.06.0038 / PROTOCOLO: 20.491/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÃO 2018
INTERESSADO(S):
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA- PMB DE SALITRE-CE
ELIANE BATISTA PEREIRA- PRESIDENTE(A) DO PARTIDO
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA PEREIRA- TESOUREIRO(A) DO PARTIDO
ADVOGADO(A) CARLOS ANTONIO DE SOUZA JÚNIOR- OAB/CE 32.628
SENTENÇA Nº 06/2020
Vistos etc.
Trata-se de procedimento de prestação de contas eleitoral da Comissão Provisória / Diretório Municipal do PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA- PMB DE SALITRE-CE, referente às eleições gerais de 2018.
À fl. 27/27V dos autos, relatório de análise técnico conclusivo, elaborado pela Unidade Técnica de Análise de contas desta 38ª
Zona Eleitoral, efetuando minuciosa análise da documentação constante dos autos, sugeriu, ao final, a aprovação das contas,
com ressalvas, ante a omissão das contas parciais apontada nos itens 6.1.2. do mencionado relatório e apresentação das
contas fora do prazo, itens 6.1.3.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas de campanha,
fls.28/28V..
É, em síntese, o relato.
Passo a decidir.
Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que houve omissão das contas parciais de campanha à Justiça Eleitoral e
apresentação das contas fora do prazo, o partido não apresentou os extratos da conta bancária, todavia após consulta nos
sistemas da justiça eleitoral- SPCE verificou que não houve movimentação na conta bancária (fl.4) encontrada no Sistema, e
as demais irregularidades não comprometeu a aferição das contas (arts. 43, ˜4º e 45 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicou-se edital para ciência dos interessados (fl.22), abrindo-se prazo de 3 (três) dias para impugnação (art. 59, Resolução
TSE nº 23.553/2017), tendo o referido lapso transcorrido in albis (fl. 22/V).
Os requisitos formais mínimos exigidos pelo art. 48 da supracitada resolução para instrução das prestações de contas
encontram-se atendidos, possibilitando a análise das contas pela comissão técnica.
Ademais, como destacado no item 2 do relatório de análise técnico conclusivo, a prestação de contas foi apresentada sem
movimentação financeira, circunstância confirmada pelos relatórios de fls.4-7 (art.56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017).
Com base no lastro documental acostado aos autos, verifica-se que não houve arrecadação de receitas nem realização de
gastos de campanha, bem como foi observado no extrato bancário fl.04 emitido pelo SPCE.
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial e o parecer da Unidade Técnica de Análise, e, em face da
inexistência de irregularidades relevantes que as maculem, com fundamento do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
julgo APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas do(a) Comissão Provisória / Diretório Municipal do PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA- PMB DE SALITRE-CE, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Determino, ao partido, a conservação da documentação pertinente as suas contas pelo prazo legal.
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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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Campos Sales-CE, 07 de janeiro de 2019.
SAMARA COSTA MAIA
JUÍZA ELEITORAL DA 38ªZE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PROCESSO Nº: 50-71.2019.6.06.0038 / PROTOCOLO: 20.493/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÃO 2018
INTERESSADO(S):
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO DE SALITRE-CE
MANOEL RIBEIRO FILHO- PRESIDENTE(A) DO PARTIDO
KAIQUE ROSAL RIBEIRO- TESOUREIRO(A) DO PARTIDO
ADVOGADO(A) CARLOS ANTONIO DE SOUZA JÚNIOR- OAB/CE 32.628
SENTENÇA Nº 07/2020
Vistos etc.
Trata-se de procedimento de prestação de contas eleitoral da Comissão Provisória / Diretório Municipal do PARTIDO
SOCIALISTA DEMOCRÁTICO- PSD DE SALITRE-CE, referente às eleições gerais de 2018.
À fl. 29/29V dos autos, relatório de análise técnico conclusivo, elaborado pela Unidade Técnica de Análise de contas desta 38ª
Zona Eleitoral, efetuando minuciosa análise da documentação constante dos autos, sugeriu, ao final, a aprovação das contas,
com ressalvas, ante a omissão das contas parciais apontada nos itens 6.1.2. do mencionado relatório e apresentação das
contas fora do prazo, itens6.1.3.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas de campanha,
fls.30/30v.
É, em síntese, o relato.
Passo a decidir.
Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que houve omissão das contas parciais de campanha à Justiça Eleitoral e
apresentação das contas fora do prazo, o partido não apresentou os extratos da conta bancária, todavia após consulta nos
sistemas da justiça eleitoral- SPCE verificou que não houve movimentação na conta bancária encontrada no Sistema, e as
demais irregularidades não comprometeu a aferição das contas (arts. 43, ˜4º e 45 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publicou-se edital para ciência dos interessados (fl. 24), abrindo-se prazo de 3 (três) dias para impugnação (art. 59, Resolução
TSE nº 23.553/2017), tendo o referido lapso transcorrido in albis (fl. 24v).
Os requisitos formais mínimos exigidos pelo art. 48 da supracitada resolução para instrução das prestações de contas
encontram-se atendidos, possibilitando a análise das contas pela comissão técnica.
Ademais, como destacado no item 2 do relatório de análise técnico conclusivo, a prestação de contas foi apresentada sem
movimentação financeira, circunstância confirmada pelos relatório de fls.04/07 (art.56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017).
Com base no lastro documental acostado aos autos, verifica-se que não houve arrecadação de receitas nem realização de
gastos de campanha, bem como foi observado no extrato bancário fl.04 emitido pelo SPCE pela Unidade Técnica.
Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial e o parecer da Unidade Técnica de Análise, e, em face da
inexistência de irregularidades relevantes que as maculem, com fundamento do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
julgo APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas do(a) Comissão Provisória / Diretório Municipal do PARTIDO SOCIALISTA
DEMOCRÁTICO- PSD DE SALITRE-CE, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Determino, ao partido, a conservação da documentação pertinente as suas contas pelo prazo legal.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Campos Sales-CE, 07 de janeiro de 2020.
SAMARA COSTA MAIA
JUÍZA ELEITORAL DA 38ªZE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÃO 2018
PROCESSO Nº: 45-49.2019.6.06.0038 / PROTOCOLO Nº 20.497/2019
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT DE CAMPOS SALES-CE
PRESIDENTE(A): EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA
TESOUREIRO(A): ANTONIO EVERARDO FERREIRA
ADVOGADO(A): TIMÓTEO MARIANO DA SILVA - OAB/CE – 28.788
SENTENÇA Nº 08/2020
Trata-se de prestação de contas de campanha referente à Eleição de 2018, apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA- PDT DE CAMPOS SALES-CE.
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT DE CAMPOS SALES-CE, não apresentou tempestivamente, perante este
Juízo, a prestação de contas de campanha das Eleições Gerais 2018, na forma preconizada no art. 48, II, d, § 11, e art. 52,
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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caput, da Res. TSE n° 23.553/2017. O dirigente do partido foi citado pessoalmente (fl. 07) para se manifestarem sobre a
ausência de prestação de contas de campanha. No dia 06.09.2019 o partido apresentou suas contas.
O feito foi instruído com as informações de que cuida o art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, verificando-se a
inexistência de recebimento de recursos do Fundo Partidário(fl.5), de fonte vedada e/ou de origem não identificada(fl.06), os
relatórios foram obtidos através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, quanto aos extratos bancários não
foram encontrados no sistema da justiça eleitoral – SPCE nem foram apresentados pelo partido.
Em 19.09.2019 foi publicado, com prazo de 3 (três) dias (art. 59 da Res. TSE 23.553/2017), no átrio do Cartório Eleitoral e no
DJE/CE, o Edital nº 22/2019 (fl.20) com a finalidade de que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, pudesse impugnar a prestação de contas apresentada. Nada foi requerido ou
interposto, conforme certidão do chefe do cartório eleitoral às fls. 20.
No Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 21/21v), a equipe técnica do Cartório Eleitoral verificou as seguintes
irregularidades na prestação de contas apresentada: não apresentação dos extratos da conta bancária aberta em nome do
partido político, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, contrariando o disposto no art. 56, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017; não indicação das
informações referentes às contas bancárias na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o
disposto nos arts.10 e 56, II, alínea "a", da Res. TSE nº23.553/2017;
Importante ressaltar também a omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Res. TSE nº
23.553/2017).
Foi intimado, por publicação no DJE do TRE-CE, o órgão municipal do PDT, através de seu advogado (fls.12/13) para
apresentar a prestação de contas retificadora, a fim de sanar as irregularidades constatadas.
O prestador de contas, dentro do prazo de 3 dias da intimação, acostou aos autos documento de protocolo nº 25.968/2019
(fls.23/26) contendo a justificativa de não abertura de conta e de não movimentação financeira ( documento de fl.25 se quer foi
assinado).
Em novo parecer conclusivo à fl. 27, a equipe de análise do cartório eleitoral manifestou-se pela desaprovação das presentes
contas por considerar que o partido não sanou as irregularidades ali apontadas.
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral (MPE), este manifestou-se também, em parecer de fls. 29/30, pela desaprovação da
presente prestação de contas.
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, entendo por bem analisar cada uma das irregularidades detectadas pela unidade técnica deste cartório
eleitoral, quais sejam, ausência de conta bancária e dos extratos bancários relativo a todo o período de campanha, omissão
quanto à entrega de prestação de contas parcial.
No que atine à irregularidade da ausência de extratos bancários em nome do partido político, entendo que a mesma se mostra
suficiente para ensejar a desaprovação de contas do partido, eis que se trata de exigência expressamente prevista na
resolução nº 23.533 de 2018 e que sua não observância gera prejuízos na análise das respectivas contas.
A apresentação de extrato bancário em nome do partido é irregularidade grave e insanável, pois compromete a confiabilidade e
a transparência das contas e enseja a sua desaprovação, já que impede
a verificação das receitas e despesas pela Justiça Eleitoral. Trata-se de irregularidade grave, que impede o efetivo controle das
contas e a comprovação da alegada ausência de movimentação financeira.
Com efeito, a resolução nº 23.553 de 2017, norma que regulamenta as prestações de contas do ano de 2018, traz
expressamente em seu artigo 65, alínea "a", a necessidade de apresentação de extratos bancários em nome do partido
político, in verbis:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
No tocante à imprescindibilidade de apresentação de extratos financeiros, destaco o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, in verbis:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA Nº 28/TSE. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Não viola o art. 36, § 6º, do RITSE, a decisão monocrática fundamentada na jurisprudência dominante.
Precedentes. 2. O TRE/SE consignou que a ausência dos extratos bancários comprometeu a confiabilidade das contas,
impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Para rever o entendimento do TRE/SE
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24 do TSE. 4. A demonstração de divergência jurisprudencial
exige que a parte demonstre a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e a decisão que pretende reformar.
Aplicação da Súmula nº 28 do TSE. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de serem inaplicáveis os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando as irregularidades na prestação de contas são graves e inviabilizam
o seu controle pela Justiça Eleitoral. A omissão na apresentação de extratos bancários constitui irregularidade grave que
compromete a confiabilidade das contas. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE - RESPE:
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00004916820166250025 TELHA - SE, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Tomo 154, Data 12/08/2019, Página 28).
Por fim, destaco que declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo partido (fl.25) que se quer foi
assinada é aplicada para apresentação de contas anuais dos partidos políticos e não para as contas de campanha de eleição,
objeto deste processo e disciplinado pela Res. 23.553/2017.
Sendo assim, pelas razões expostas, entendo que a ausência de conta bancária e dos extratos bancários configuram
irregularidades insanáveis que comprometem à análise das respectivas contas, o que enseja a consequente desaprovação das
contas.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/2018, JULGO DESAPROVADAS as contas do
Partido Democrático Trabalhista-PDT, referentes às eleições de 2018. Por consequência, em conformidade com o previsto no
art. 77, §§ 4º, 6º e 7º da Res. TSE nº 23.553/2017, fica a referida agremiação partidária proibida de receber recursos do Fundo
Partidário pelo prazo de 03 meses (utilizando-se como base o princípio da proporcionalidade) no período de janeiro a março de
2021.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE (art. 77, § 9º da Res. TSE nº 23.553/2017) e comunique-se a desaprovação aos
Diretórios Estadual e Nacional do partido através do endereço eletrônico cadastrado no SGIP- Sist. de Gerenciamento e
Informações Partidárias.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Campos Sales/CE, 07 de janeiro de 2020.
Samara Costa Maia
Juíza Eleitoral
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÃO 2018
PROCESSO Nº: 49-86.2019.6.06.0038 / PROTOCOLO Nº 20.489/2019
PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PCDOB DE SALITRE-CE
PRESIDENTE(A): JOSE HELIOMAR HENIS
TESOUREIRO(A): ADÃO HELINDOMAR HENIS
ADVOGADO(A): JOSÉ HELIOMAR HENIS - OAB/CE – 31.772
SENTENÇA Nº 09/2020
Trata-se de prestação de contas de campanha referente à Eleição de 2018, apresentada pelo PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL- PCDOB DE SALITRE-CE.
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PCDOB DE SALITRE-CE, não apresentou tempestivamente, perante este Juízo, a
prestação de contas de campanha das Eleições Gerais 2018, na forma preconizada no art. 48, II, d, § 11, e art. 52, caput, da
Res. TSE n° 23.553/2017. O dirigente do partido foi citado pessoalmente (fl. 09) para se manifestarem sobre a ausência de
prestação de contas de campanha. No dia 05/09/2019 o partido apresentou suas contas.
O feito foi instruído com as informações de que cuida o art. 52, § 6º, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, verificando-se a
inexistência de recebimento de recursos do Fundo Partidário(fl.07), de fonte vedada e/ou de origem não identificada(fl.06), os
relatórios foram obtidos através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, quanto aos extratos bancários não
foram encontrados no sistema da justiça eleitoral nem foram apresentados pelo partido.
Em 11/09/2019 foi publicado, com prazo de 3 (três) dias (art. 59 da Res. TSE 23.553/2017), no átrio do Cartório Eleitoral e no
DJE/CE, o Edital nº 20/2019 (fl.30) com a finalidade de que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, pudesse impugnar a prestação de contas apresentada. Nada foi requerido ou
interposto, conforme certidão do chefe do cartório eleitoral às fls. 30V.
No Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 31/31v), a equipe técnica do Cartório Eleitoral verificou as seguintes
irregularidades na prestação de contas apresentada: não apresentação dos extratos da conta bancária aberta em nome do
partido político, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, contrariando o disposto no art. 56, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017; não indicação das
informações referentes às contas bancárias na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o
disposto nos arts.10 e 56, II, alínea “a”, da Res. TSE nº23.553/2017.
Importante ressaltar também a omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Res. TSE nº
23.553/2017).
Intimado o partido, por publicação no DJE do TRE-CE, o órgão municipal do PCDOB, através de seu advogado para
apresentar a prestação de contas retificadora, a fim de sanar as irregularidades constatadas, o partido permaneceu inerte.
Em novo parecer conclusivo à fl. 35, a equipe de análise do cartório eleitoral manifestou-se pela desaprovação das presentes
contas por considerar que o partido não sanou as irregularidades ali apontadas.
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral (MPE), este manifestou-se também, em parecer de fls. 31/32, pela desaprovação da
presente prestação de contas.
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, entendo por bem analisar cada uma das irregularidades detectadas pela unidade técnica deste cartório
eleitoral, quais sejam, ausência de conta bancária e dos extratos bancários relativo a todo o período de campanha, omissão
quanto à entrega de prestação de contas parcial.
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No que atine à irregularidade da ausência de extratos bancários em nome do partido político, entendo que a mesma se mostra
suficiente para ensejar a desaprovação de contas do partido, eis que se trata de exigência expressamente prevista na
resolução nº 23.553 de 2017 e que sua não observância gera prejuízos na análise das respectivas contas.
A apresentação de extrato bancário em nome do partido é irregularidade grave e insanável, pois compromete a confiabilidade e
a transparência das contas e enseja a sua desaprovação, já que impede a verificação das receitas e despesas pela Justiça
Eleitoral. Trata-se de irregularidade grave, que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da alegada ausência de
movimentação financeira.
Com efeito, a resolução nº 23.553 de 2017, norma que regulamenta as prestações de contas do ano de 2018, traz
expressamente em seu artigo 65, alínea “a”, a necessidade de apresentação de extratos bancários em nome do partido
político, in verbis:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
No tocante à imprescindibilidade de apresentação de extratos financeiros, destaco o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, in verbis:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA Nº 28/TSE. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Não viola o art. 36, § 6º, do RITSE, a decisão monocrática fundamentada na jurisprudência dominante.
Precedentes. O TRE/SE consignou que a ausência dos extratos bancários comprometeu a confiabilidade das contas,
impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para rever o entendimento do TRE/SE
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula nº 24 do TSE. 4. A demonstração de divergência jurisprudencial exige que a parte demonstre a existência de
similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e a decisão que pretende reformar. Aplicação da Súmula nº 28 do TSE. A jurisprudência desta Corte Superior é
firme no sentido de serem inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando as irregularidades na
prestação de contas são graves e inviabilizam o seu controle pela Justiça Eleitoral. A omissão na apresentação de extratos
bancários constitui irregularidade grave que compromete a confiabilidade das contas. Precedentes. Agravo interno a que se
nega provimento. (TSE - RESPE: 00004916820166250025 TELHA - SE, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento:
25/06/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 154, Data 12/08/2019, Página 28).
Sendo assim, pelas razões expostas, entendo que a ausência de conta bancária e dos extratos bancários configuram
irregularidades insanáveis que comprometem à análise das respectivas contas, o que enseja a consequente desaprovação das
contas.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE 23.553/2018, JULGO DESAPROVADAS as contas do
Partido Comunista do Brasil- PCDOB de Salitre-CE, referentes às eleições de 2018. Por consequência, em conformidade com
o previsto no art. 77, §§ 4º, 6º e 7º da Res. TSE nº 23.553/2017, fica a referida agremiação partidária proibida de receber
recursos do Fundo Partidário pelo prazo de 03 (três) meses (utilizando-se como base o princípio da proporcionalidade) no
período de janeiro a março de 2021.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE (art. 77, § 9º da Res. TSE nº 23.553/2017) e comunique-se a desaprovação aos
Diretórios Estadual e Nacional do partido através do endereço eletrônico cadastrado no SGIP- Sist. de Gerenciamento e
Informações Partidárias.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Campos Sales/CE, 07 de janeiro de 2020.
Samara Costa Maia
Juíza Eleitoral

068ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 01, DE 08 DE JANEIRO DE 2020.
PORTARIA Nº 01, DE 08 DE JANEIRO DE 2020.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Sylvio Batista dos Santos Neto , Juiz Eleitoral desta 68ª Zona do Ceará, sediada no Município
de Araripe, no uso de suas atribuições legais etc.
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CONSIDERANDO a necessidade de agilizar e racionalizar o funcionamento dos serviços do Cartório Eleitoral da 68ª Zona,
sediada em Araripe, e que a prestação jurisdicional no âmbito desta Justiça Especializada deve se respaldar nos princípios da
eficiência, da celeridade e da economicidade;
CONSIDERANDO que a prática de determinados atos pelo Juiz Eleitoral pode ser delegada ao Chefe de Cartório, o que
permite maior eficiência e descentralização de serviços meramente ordinatórios do processo, sem a necessidade de assinatura
expressa do magistrado;
CONSIDERANDO a permissão contida nos arts. 203, § 4º e 250, inciso VI, do Código de Processo Civil, além da previsão de
delegação de competência com fulcro no art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988;
RESOLVE:
Art. 1º. Delegar ao servidor RAIMUNDO DAYWID COSTA DIÓGENES, Chefe de Cartório, ou ao seu substituto legal, na falta
do titular, no período de 09/01/2020 a 19/12/2021, a competência para proceder à realização de despachos, respostas e
encaminhamento nos expedientes ordinatórios, de natureza meramente administrativa, bem como nos expedientes
encaminhados a esta 68ª Zona Eleitoral, referentes à solicitação de endereços e informações de eleitores desta jurisdição,
óbitos, conscritos, interdição, condenação criminal, base de perda e suspensão, dentre outros da mesma natureza.
Art. 2º. Autorizar o Chefe de Cartório, ou seu substituto legal, na falta do titular, a assinar e subscrever, declarando que o faz
"de ordem do MM. Juiz Eleitoral", as cartas de ordem, os mandados de citação, intimação, notificação, constatação,
verificação, diligência, ressalvados os mandados de busca e apreensão que obrigatoriamente deverão ser expedidos pelo Juiz
Eleitoral.
Art. 3º. Delegar ao Chefe de Cartório, no período de 09/01/2020 a 19/12/2021, a competência prevista nos artigos das
Resoluções e Instruções do TSE, para expedição de atos e diligências com a finalidade de saneamento do processo de
registro do comitê financeiro e de registro de candidaturas, além dos processos de prestações de contas eleitorais e
partidárias, conforme o caso requeira.
Art. 4º. O "ato praticado por delegação" deve mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-á editado pelo
delegado.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Araripe/CE, 08 de janeiro de 2020.
Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª ZE/CE
Editais
REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTOS ELEITORAIS DEFERIDOS
EDITAL Nº 01/2020
REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTOS ELEITORAIS DEFERIDOS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto, Juiz Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral de Araripe, no uso de suas
atribuições legais.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que encontra-se disponível em Cartório, aos
partidos políticos, para consulta, a relação de inscrições, revisões e transferências deferidas, dos eleitores desta 68ª Zona
Eleitoral, relativas ao período de 16/12/2019 a 31/12/2019.
Dos pedidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (art. 17,
§§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o presente edital fosse
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e afixado no átrio deste Cartório, contando-se o prazo de recurso da
última forma de publicação realizada, a teor do art. 4º do Provimento nº 2/2011-CRE – CE.
Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Araripe, Estado do Ceará, ao(s) 07 (sete) dias de janeiro de
2020. Eu, Raimundo Daywid Costa Diógenes, Chefe de Cartório, o digitei, sendo subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral

INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
EDITAL Nº02/2020
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
(Prazo: 10 dias)
O Excelentíssimo Senhor Sylvio Batista dos Santos Neto, Juiz Eleitoral desta 68ª Zona de Araripe, Estado do Ceará, no uso de
suas atribuições legais, e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento nº 7/2014-CRE/CE, que introduziu o
subitem 14.8.1 da Seção III do Capitulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014CRE/CE,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de DEZEMBRO/2019, nesta 68ª Zona Eleitoral, conforme abaixo
discriminado:
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ASE
019 – Falecimento

020217320736
ESPEDITA PEREIRA DE JESUS
019 – Falecimento
021586000841
JOAO BARBOSA DA SILVA
019 – Falecimento
020204140701
MARIA ALVES DA SILVA
019 – Falecimento
020236000701
RAIMUNDO PEDRO DE ARAUJO
019 – Falecimento
Termos em que, com fundamento no art. 77, II, e 71, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência ao(à)(s) interessado(a)(s) do
cancelamento e/ou suspensão da(s) inscrições eleitorais, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE, na forma do Provimento N.º 02/2011 - CRE/CE, e afixado no átrio deste Cartório.
Dado e passado nesta cidade de Araripe-CE, ao(s) 07 (sete) dias de janeiro de 2020. Eu, Raimundo Daywid Costa Diógenes,
Chefe do Cartório, digitei o presente edital, sendo assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral
073ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Processo PAD nº 595/2020
Comunicação de óbito via e-mail do TRE-RJ
Eleitor: Francisco Cleonildo Fontenele
Inscrição eleitoral: 038405010760
Recebido Hoje.
Trata-se de comunicação enviada via e-mail pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro, referente ao óbito do eleitor FRANCISCO CLEONILDO FONTENELE, filho de Rosa Fontenele de Paula e José
Fontenele de Paula, natural de São Benedito/CE, nascido em 10/02/1976, título de eleitor nº 038405010760, com domicílio
eleitoral nesta 73ª Zona Eleitoral de Ibiapina-CE.
Foi juntado o e-mail do TRE-RJ, o relatório do sistema Infodip e o espelho do cadastro do eleitor extraído do Sistema ELO que
relaciona a inscrição eleitoral e os dados do eleitor que teve seu título cancelado em razão do seu falecimento ocorrido em
10/12/2019, registrado no RCPN 8º DT – Registro Civil de Pessoas Naturais do 8º Distrito da Capital – Rio de Janeiro/RJ
Ante o exposto, comprovado o registro do devido código ASE 019 no sistema ELO na inscrição do eleitor, HOMOLOGO a
referida comunicação nos termos do art. 5º, § 2º, do Provimento da CRE/CE nº 11/2016.
Observadas as formalidades legais, arquive-se.
Expedientes necessários.
Ibiapina-CE, 13 de janeiro de 2020.
Anderson Alexandre Nascimento Silva
Juiz Eleitoral da 73ª Zona de Ibiapina-CE
076ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA - DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE - IMPROCEDENTE
Processo n.º 14-51.2015.6.06.0076
Protocolo n.º 24.793/2015
Assunto: Doação acima do limite legal
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de Representação Eleitoral com fulcro no art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei n. 9.504/97 c/c art. 21, §4º, da Resolução TSE
23.463/2015, movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de FRANCISCA ELISABETE DA SILVA, devidamente
qualificado nos autos, em virtude de suposta realização de doação para campanha em patamar acima do permitido pela
legislação eleitoral.
De acordo com a inicial, a representada doou valor que extrapolaria o limite de 10% (dez por cento) do rendimento bruto por
ela auferida no ano de 2015.
Recebendo a informação da Receita Federal, nos termos do §3º do artigo 24-C da Lei 9504/97 e da Resolução TSE
23.463/2015, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente representação requerendo, ainda, a decretação judicial da quebra
do sigilo fiscal do ora representado, mediante requisição à Secretaria Federal do Brasil de informações relativas à declaração
de imposto de renda apresentada pela pessoa física em questão, no ano de 2015, e, ao final, pugnou pela condenação ao
pagamento de multa de cinco a dez vezes o valor doado em excesso e pela anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral,
após condenação em segunda instância ou trânsito em julgado da condenação.
Às fls. 12 e 13 foi deferido a quebra de sigilo fiscal, nos termos requerido.
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Entre um ato e outro, nomeou-se curador especial para apresentar defesa.(fls99).
Devidamente notificado, o advogado dativo apresentou defesa.(102 a 105).
Instado a se manifestar, o órgão do MPE pugnou pela improcedência do pedido.
Relatei o necessário.
Decido.
1 – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL
De logo rejeito a preliminar de inépcia da inicial uma vez que a alegação de não se saber pra qual partido fora realizado a
doação acima do limite legal não diz respeito ao objeto imediato da demanda, qual seja, doação por quem não tem capacidade
de doar.
Também não merece acolhida a tese preliminar de que não se sabe a que eleição a doação acima do limite se refere, uma vez
que a representação é clara ao apontar o pleito de 2014.
Por fim, se a quantia foi doada ou não é objeto a ser analisado no mérito, não guardando vinculo com a inépcia da inicial,
devendo também ser rejeitada.
2 – DO MÉRITO
A lei 9.504/97 aduz no caput do art. 23 que as pessoas físicas podem fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro.
No que se refere as doações em dinheiro, a pessoa física está autorizada por lei a doar até o limite de 10% dos seus
rendimentos brutos. Já com relação a doação estimável o limite fixado por lei é de até R$40.000,00(quarenta mil) reais, nos
termos do §7°, do art. 23 da lei 9.504/97.
Compulsando os autos, verifico que o caso em questão se refere a uma doação estimável em dinheiro no valor de
R$2.782,65(dois mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), o que está dentro do limite de 40 mil reais
legalmente estipulado. Logo, concluo que a doação realizada obedeceu a legislação em questão.
O próprio MPE em sua alegação final(fls 107/110) concluiu pela improcedência da representação quando identificou tratar-se
de doação estimável, pugnando pela improcedência da ação.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na representação.
Com o julgamento, finda-se o sigilo do processo que tramita em segredo de justiça – art. 18 da Resolução-TSE nº 23.326/2010
- motivo pelo qual determino a publicação integral desta sentença, não se aplicando o artigo 11 da Resolução -TSE nº
23.326/2010. Porém, verifica-se que há documentos sigilosos carreados aos autos, razão pela qual manifesto-me pela
manutenção do sigilo apenas quanto ao acesso aos autos do processo, previsto nos artigos 13 e 14 da Resolução-TSE nº
23.326/2010.
P.R.I. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
Mauriti-CE, 9 de janeiro de 2020.
Luis Sávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral -76ZE -Mautiri-CE
Editais
ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS E REVISÕES - 16/12/2019 A 31/12/2019
EDITAL Nº 01/2020
O Excelentíssimo DR. Luis Sávio de Azevedo Bringel, MM. Juiz Eleitoral desta 76ª Zona Eleitoral de Mauriti-CE, na forma da
lei, FAZ SABER aos interessados que, neste cartório eleitoral, encontra-se disponível o relatório de processamento dos
alistamentos, transferências e revisões, efetuados no período de 16 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro 2019, realizado
pela Secretaria de Informática do TSE, devendo qualquer reclamação contra o deferimento ou eventual indeferimento das
mesmas ser apresentada de acordo com o que preceitua o art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, in
verbis:
“§ 1º - Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição, caberá recurso interposto pelo alistando no prazo de cinco (05)
dias e, do que deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de dez (10) dias, contados da colocação
da respectiva listagem à disposição dos partidos, ou no primeiro dia útil seguinte, ainda que tenham sido exibidas ao
requerente antes dessas datas e mesmo que os partidos não as consultem (Lei 6.996/82, art. 8º).”
“§ 5º - Do despacho que indeferir o requerimento de transferência, caberá recurso interposto pelo eleitor no prazo de cinco (05)
dias e, do que deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de dez (10) dias, contados da colocação
da respectiva listagem à disposição dos partidos, ou no primeiro dia útil seguinte, ainda que tenham sido exibidas ao
requerente antes dessas datas e mesmo que os partidos não as consultem (Lei 6.996/82, art. 8º).”
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no átrio deste
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Mauriti-CE, no 8º dia do mês de janeiro do ano de 2020. Eu, Weber Vieira
de Araújo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Luis Sávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral - 76ªZE
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078ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Fica INTIMADO O REPRESENTANTE, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO qualificado em sua prestação de contas acerca da
Sentença de número 064/2019, cujo inteiro teor segue abaixo, para caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três)
dias, contados desta publicação (§ 1º, art. 52 da Resolução TSE n.º 23.546/2017):
SENTENÇA N.º 064/2019
Processo n.º: 33-12.2019 Protocolo n.º 9.749/2019
Natureza: Prestação de Contas de Partido Político – Exercício Financeiro 2018
Interessado(s): PARTIDO PATRIOTA - PATRI
Presidente: JOSÉ EDUARDO DE LAVOR PERNAMBUCO NEVES
Tesoureiro: MICHELLY ROCHA FONTELES
Advogado: AUSENTE
Município: HORIZONTE
Vistos, etc.
Trata-se de processo de contas não prestadas, relativas ao exercício 2018, instaurado por meio dos documentos de protocolo
n.º 9.749/2019 dirigida a este Juízo, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira.
Às fls. 05, Relatório Preliminar de Exame da Comissão de Análise de Contas Eleitorais concluindo pela intimação do prestador
para apresentar procuração.
Decorrido o prazo legal da intimação o prestador quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 11.
Às fls. 10, Relatório Conclusivo de Exame da Comissão de Análise de Contas Eleitorais concluindo pela não prestação das
contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela declaração das contas como não prestadas, conforme fls. 13/13v.
É o Relatório.
Fundamentação.
Todo Partido Político tem o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral (art. 17, inciso III, Constituição Federal). Tal dispositivo
constitucional é regulamentado pelo art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95, que estabelece o prazo de até o dia 30 de abril para que
as agremiações político-partidárias apresentem o balanço contábil do exercício findo, visto que cabe à Justiça Eleitoral a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do partido (art. 34, Lei n.º 9.096/95).
No mesmo sentido, a Resolução TSE n.º 23.546/2017 estabelece em seu artigo 28, caput, o prazo de até o dia 30 de abril para
apresentação das contas do exercício findo pelos partidos políticos ao órgão competente da Justiça Eleitoral, salientando, no §
3º do mesmo artigo, que, caso não tenha sido movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, a prestação de
contas deve ser apresentada na forma de Declaração de Ausencia de Movimentação de Recursos.
Compulsando os autos restou constatada a apresentação, intempestiva, da DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, fls. 03, bem como dos extratos zerados comprovando a ausência de movimentação, porém
ausente a procuração de um advogado, instrumento obrigatório, uma vez que esta possui caráter jurisdicional, na forma do art.
37, § 6º, da Lei n.º 9.096/1995, do art. 2º, § 2º, da Resolução TRE/CE n.º 549/2014 e do art. 29, inciso XX, da Resolução TSE
n. º 23.546/2017, a seguir:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e inicia-se com a apresentação, ao órgão da
Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças:
XX - instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de
fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial
de imprensa(grifo nosso);
Devidamente intimados a apresentarem a procuração, os representantes quedaram-se silentes, conforme certidão acostada
aos autos.
Conclusão.
Desta feita, atento ao disposto no art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95, e art. 45, inciso IV, alínea a, da Res. TSE n.º 23.546/2017
e acolhendo o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais, referentes ao exercício 2018, da Comissão
Provisória Municipal do Partido Patriota - PATRI em Horizonte - CE, ao passo que, restando caracterizada a inadimplência,
determino aos Diretórios Nacional e Regional da referida agremiação que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao mesmo,
pelo tempo em que permanecer omisso no dever de prestar contas, conforme preconiza o art. 48, da Res. TSE 23.546/2017.
Considerando que no exercício de 2018, não há informação de recebimento de verbas do fundo partidário pela referida
Comissão Provisória municipal, conforme informação repassada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, exsurge inaplicável
a providência prevista no artigo 48, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 52 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 sem manifestação da parte interessada, arquivese.
Registre-se. Publique-se. Intime-se os representantes à época e atuais da agremiação.
Registre-se a decisão no Sistema SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Horizonte/CE, 17 de dezembro de 2019.
Erick Omar Soares Araújo
Juiz da 78ª Zona Eleitoral
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080ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 43/2019 - 80ª ZE/CE
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE ELEITORES DEFERIDAS PELO JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL/CE –
NOVEMBRO /2019
A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no exercício de suas atribuições legais, e de
conformidade com o art. 17, § 1º, e com o art. 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003,
FAZ SABER aos Delegados de Partidos Políticos que as relações contendo nome, número de título e data de requerimento
dos eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas, no período de 01 a 15 de novembro de 2019, estão
disponíveis na Secretaria do Cartório da 80ª Zona Eleitoral, para que, no prazo de 10 (dez) dias, recorram ao Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, caso queiram.
E, para que se dê ampla divulgação, nos termos da Legislação vigente, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral que fosse
afixado o presente Edital no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Fortaleza/CE, ao 4º (quarto) dia do mês de dezembro de 2019. Eu, Afrânio Aguiar Vasconcelos,
mat. TRE/CE n.º 71.465, digitei e conferi o presente Edital, que é assinado pela Dra. Fátima Maria Rosa Mendonça, Juíza da
80ª Zona Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE
EDITAL Nº 44/2019 - 80ª ZE/CE
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE ELEITORES DEFERIDAS PELO JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL/CE –
NOVEMBRO /2019
A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no exercício de suas atribuições legais, e de
conformidade com o art. 17, § 1º, e com o art. 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003,
FAZ SABER aos Delegados de Partidos Políticos que as relações contendo nome, número de título e data de requerimento
dos eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas, no período de 16 a 30 de novembro de 2019, estão
disponíveis na Secretaria do Cartório da 80ª Zona Eleitoral, para que, no prazo de 10 (dez) dias, recorram ao Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, caso queiram.
E, para que se dê ampla divulgação, nos termos da Legislação vigente, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral que fosse
afixado o presente Edital no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Fortaleza/CE, ao 4º (quarto) dia do mês de dezembro de 2019. Eu, Afrânio Aguiar Vasconcelos,
mat. TRE/CE n.º 71.465, digitei e conferi o presente Edital, que é assinado pela Dra. Fátima Maria Rosa Mendonça, Juíza da
80ª Zona Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE
EDITAL N.º 45/2019 - 80ª ZE/CE
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS OU SUSPENSAS PELO JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL/CE –
NOVEMBRO/2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o art. 77, II, do Código Eleitoral,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícias venham ter, que as relações contendo nome, número de título e
tipo e data de ocorrência do ASE das pessoas que tiveram suas inscrições canceladas ou suspensas, no período de 1º a 30 de
novembro de 2019, estão disponíveis na Secretaria do Cartório da 80ª Zona Eleitoral/CE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
ofereçam contestação, caso queiram.
E, nos termos da legislação vigente, para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
que fosse afixado o presente Edital no local de costume deste Juízo.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, ao 4º (quarto) dia do mês de dezembro de 2019. Eu, Afrânio Aguiar
Vasconcelos, digitei e conferi o presente Edital, que é assinado pela Dra. Fátima Maria Rosa Mendonça, Juíza da 80ª Zona
Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE
EDITAL Nº 46/2019 - 80ª ZE/CE
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE ELEITORES DEFERIDAS PELO JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL/CE –
DEZEMBRO /2019
A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no exercício de suas atribuições legais, e de
conformidade com o art. 17, § 1º, e com o art. 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003,
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FAZ SABER aos Delegados de Partidos Políticos que as relações contendo nome, número de título e data de requerimento
dos eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas, no período de 01 a 15 de dezembro de 2019, estão
disponíveis na Secretaria do Cartório da 80ª Zona Eleitoral, para que, no prazo de 10 (dez) dias, recorram ao Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, caso queiram.
E, para que se dê ampla divulgação, nos termos da Legislação vigente, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral que fosse
afixado o presente Edital no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Fortaleza/CE, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2019. Eu, Afrânio Aguiar
Vasconcelos, mat. TRE/CE n.º 71.465, digitei e conferi o presente Edital, que é assinado pela Dra. Fátima Maria Rosa
Mendonça, Juíza da 80ª Zona Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE
EDITAL Nº 01/2020 - 80ª ZE/CE
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE ELEITORES DEFERIDAS PELO JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL/CE –
DEZEMBRO /2019
A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no exercício de suas atribuições legais, e de
conformidade com o art. 17, § 1º, e com o art. 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003,
FAZ SABER aos Delegados de Partidos Políticos que as relações contendo nome, número de título e data de requerimento
dos eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas, no período de 16 a 31 de dezembro de 2019, estão
disponíveis na Secretaria do Cartório da 80ª Zona Eleitoral, para que, no prazo de 10 (dez) dias, recorram ao Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, caso queiram.
E, para que se dê ampla divulgação, nos termos da Legislação vigente, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral que fosse
afixado o presente Edital no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Fortaleza/CE, ao 3º (terceiro) dia do mês de janeiro de 2020. Eu, Ana Cecilia Salmito Barbosa,
mat. TRE/CE n.º 67.757, digitei e conferi o presente Edital, que é assinado pela Dra. Fátima Maria Rosa Mendonça, Juíza da
80ª Zona Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE
EDITAL N.º 02/2020 - 80ª ZE/CE
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS OU SUSPENSAS PELO JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL/CE –
DEZEMBRO/2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o art. 77, II, do Código Eleitoral,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícias venham ter, que as relações contendo nome, número de título e
tipo e data de ocorrência do ASE das pessoas que tiveram suas inscrições canceladas ou suspensas, no período de 1º a 31 de
dezembro de 2019, estão disponíveis na Secretaria do Cartório da 80ª Zona Eleitoral/CE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
ofereçam contestação, caso queiram.
E, nos termos da legislação vigente, para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
que fosse afixado o presente Edital no local de costume deste Juízo.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, ao 3º (terceiro) dia do mês de janeiro 2020. Eu, Ana Cecília Salmito Barbosa,
digitei e conferi o presente Edital, que é assinado pela Dra. Fátima Maria Rosa Mendonça, Juíza da 80ª Zona Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE

084ª Zona Eleitoral
Sentenças
DIVERSAS
Natureza: Prestação de Contas
Processo nº 18-59.2018.6.06.0084
Protocolo n° 36.426/2018
Interessados:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
PARTIDO PROGRESSISTA – PP
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
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PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL
PATRIOTA – PATRI
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre ausência de Prestação de Contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, PARTIDO
PROGRESSISTA – PP, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT,
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA – PSDB, PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, PATRIOTA - PATRI E PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO – PSD, todos do Município de Beberibe/CE, relativa às Eleições Gerais 2018, cujo termo final para
apresentação ocorreu no mês de novembro daquele ano, conforme previsto no art. 52 da Resolução TSE n.° 23.553/2017.
À fl. 02, consta informação do Cartório Eleitoral acerca da inadimplência das agremiações partidárias municipais acima
identificadas, que deixaram de apresentar a sua prestação de contas de campanha, referente às Eleições 2018, em
descumprimento ao art. 48 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Devidamente citados, na forma do art. 52, § 6º, IV, da Res. TSE nº 23.553/2017, apenas o Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB apresentou manifestação nos autos e, posteriormente, apresentou contas em autos próprios; o Partido dos
Trabalhadores – PT, o Partido Democrático Trabalhista – PDT e o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB apresentaram contas em
autos apartados, confome certidões dos autos e informação cadastral anexa.
Por sua vez, mesmo após regular citação, deixaram transcorrer in albis o prazo para resposta, permanecendo omissos, os
seguintes partidos: Partido Republicano Brasileiro - PRB, Partido Progressista - PP, Partido da República - PR, Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, Patriota - PATRI e Partido Social Democrático – PSD.
Seguiram os autos para o Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo julgamento das contas como não prestadas daqueles
que permaneceram omissos, conforme razões do parecer de fls. 52-53.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o breve relatório. Decido.
As agremiações partidárias municipais, ainda que não tenham registrado candidatos para concorrer ao pleito de 2018, devem
apresentar Prestação de Contas de campanha perante os Juízos Eleitorais, nos termos do art. 48, II, “d”, da Resolução do TSE
nº 23.553/2017. A ausência das prestações de contas parcial e final compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral quanto à
origem, arrecadação e aplicação dos recursos pelos partidos políticos nas campanhas eleitorais.
Compulsando os autos, verifica-se o regular trâmite do feito, seguido o rito estabelecido na legislação em vigor, bem como a
inércia das siglas PRB, PP, PR, PSOL, PATRI E PSD, as quais, embora devidamente citadas, deixaram de apresentar as
contas de campanha referentes às Eleições 2018.
Diante do exposto, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no art. 77, inciso
IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano
Brasileiro, do Partido Progressista, do Partido da República, do Partido Socialismo e Liberdade, do Patriota e do Partido Social
Democrático, todos do município de Beberibe/CE, relativas às Eleições Gerais 2018, acarretando-lhes a perda do direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário, bem como a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto
perdurar a omissão, conforme preceitua o art. 83, inciso II, da supracitada resolução, salientando, todavia, que a suspensão
não será lançada em virtude da decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, que confirmou medida liminar anteriormente
proferida nos autos da ADI 6032, afastando a possibilidade de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional
ou municipal em decorrência de decisão que julga contas como não prestadas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Empós, arquivem-se os autos com baixa no sistema.
Expedientes necessários.
Beberibe/Ce, 07 de janeiro de 2020
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 84ª Zona - Beberibe/Ce
Processo n.° 71-06.2019.6.06.0084
Protocolo n.° 17.548/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL DE BEBERIBE/CE
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versa o presente feito sobre prestação de contas partidárias, referente ao exercício de 2018, do PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE do município de Beberibe/CE.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas anual dentro do prazo, que expirou em
30 de abril de 2019. Notificado da omissão, o responsável legal do partido apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira (fl. 3).
Às fls. 6-7, foi proferida decisão interlocutória determinando a emenda à inicial, face à ausência de procuração ad judicia em
nome do tesoureiro do partido.
Certidão de fl. 10 atestando o decurso do prazo sem manifestação dos interessados.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 12-15).
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É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpida no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, “b” e 28, § 3º, inciso II, da Resolução nº 23.546/17, notadamente por ter restado inerte
após a intimação.
Diando do exposto, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art.
46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas do exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE de Beberibe, acarretando-lhes a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário, bem como a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, conforme
preceitua o art. 83, inciso II, da supracitada resolução, salientando, todavia, que a suspensão não será lançada em virtude da
decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, que confirmou medida liminar anteriormente proferida nos autos da ADI 6032,
afastando a possibilidade de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal em decorrência de
decisão que julga contas como não prestada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Empós, arquivem-se os autos com baixa no sistema.
Expedientes necessários.
Beberibe, 08 de janeiro de 2020
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
PROCESSO n.° 75-43.2019.6.06.0084
PROTOCOLO n.° 18.623/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA – PP DE BEBERIBE/CE
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias referente ao exercício financeiro de 2018, apresentadas pelo Partido Progressista
de Beberibe/CE, mediante apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira.
À fl. 14, consta parecer técnico recomendando a aprovação das contas com ressalva.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer, fls. 17-18, manifestando-se no mesmo sentido, pela aprovação das contas com
ressalva.
É o breve relatório.
Decido:
Os partidos políticos têm o dever de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral por determinação constitucional (art. 17, III,
da Constituição Federal) e legal. A matéria é disciplinada pela Lei dos Partidos Políticos e pela Resolução n° 23.546/2017 do
Tribunal Superior Eleitoral, que estabelecem prazo e procedimentos para a análise das contas partidárias de cada exercício
financeiro.
Todavia, inexistindo movimentação financeira no exercício analisado, compete a esta Justiça especializada apenas receber e
analisar a declaração de ausência de movimentação de recurso, prevista no art. 32, § 4°, da Lei n° 9.096/95, alterado pela Lei
n° 13.831, de 17 de maio de 2019, de eficácia imediata nos processos em curso.
Com feito, a nova redação do § 4° do art. 32 da Lei dos Partidos Políticos desobriga da prestação de contas os órgãos
municipais que não movimentaram recursos no ano anterior, determinando apenas o envio de declaração que ateste a
ausência de movimentação no período. Veja-se:
Art. 32.
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Destarte, resta à Justiça Eleitoral, em tais hipóteses, apreciar a declaração de ausência de movimentação e a legitimidade de
seus subscritores, bem como verificar, via SPCA e demais sistemas, a existência de extratos bancários, recibos de doação ou
repasse do Fundo Partidário em nome do partido interessado.
No caso em tela, não obstante ter sido protocolizado intempestivamente, o pedido fora devidamente assinado pelas partes
legítimas e por meio do sistema adequado. Não houve impugnação à declaração apresentada e, dos elementos constantes do
caderno processual, conclui-se pela inexistência de extratos bancários, de recibos de doação e de repasse do Fundo
Partidário. Ou seja, conclui-se pela ausência de movimentação financeira no feito examinado, considerando-se alcançado o
escopo legislativo.
Diante do exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro na Lei dos Partidos Políticos e no art. 46, II, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do exercício 2018 do Partido Progresista
de Beberibe/CE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
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 2020, Número 009

Fortaleza, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

Página 34

Beberibe, 08 de janeiro de 2020
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
Processo n.° 11-33.2019.6.06.0084
Protocolo n.° 3.149/2019
PETIÇÃO – REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÕES 2008
INTERESSADO: ELIEUDES FERNANDES DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de regularização cadastral de ELIEUDES FERNANDES DOS SANTOS, candidato a vereador nas Eleições
2008.
À fl. 21, consta parecer técnico pelo aceite das contas apresentadas e, à fl. 25, consta informação do Cartório Eleitoral
atestando que as contas do candidato foram aprovadas com ressalvas por sentença.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularização da situação do eleitor (fls. 27-28).
É o relatório.
Decido
Pelo exame acurado da documentação acostada aos autos, verifico que as contas do candidato, ora requerente, já foram
julgadas e, portanto, não podem ser objeto de novo julgamento, sob pena de ofensa à coisa julgada, prevista na Constituição
Federal de 1988 e no art. 337, § 4°, do Código de Processo Civil.
Assim, a presente postulação deveria servir tão somente à regularização cadastral do eleitor no Cadastro Nacional de
Eleitores.
Ocorre que, em consulta ao sistema ELO, como se depreende do espelho anexo a esta sentença, a situação do eleitor não
está irregular em razão da ausência de prestação de contas no pleito de 2008, mas no pleito de 2012.
Diante do exposto, inexistindo irregularidade relacionada à obrigação de prestar contas nas Eleições de 2008, determino a
extinção do presente feito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
brasileiro.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Empós, arquivem-se os autos com baixa no sistema.
Expedientes necessários.
Beberibe, 08 de janeiro de 2020
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
Processo n.° 9-63.2019.6.06.0084
Protocolo n.° 2.835/2019
PETIÇÃO – REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÕES 2008
INTERESSADO: FRANCISCO JOSÉ SOUZA LAURINDO
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de regularização cadastral de FRANCISCO JOSÉ SOUZA LAURINDO, candidato a vice-prefeito nas
Eleições 2008.
À fl. 21, consta parecer técnico pelo aceite das contas apresentadas e, à fl. 25, consta informação do Cartório Eleitoral
atestando que o requerente foi candidato a vice-prefeito nas Eleições 2008, tendo as contas apresentadas pelo candidato a
prefeito sido julgadas aprovadas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regulrização da situação do eleitor (fls. 27-28).
É o relatório.
Decido
Pelo exame acurado da documentação acostada aos autos, verifico que as contas do candidato, ora requerente, já foram
julgadas e, portanto, não podem ser objeto de novo julgamento, sob pena de ofensa à coisa julgada, prevista na Constituição
Federal de 1988 e no art. 337, § 4°, do Código de Processo Civil.
Assim, a presente postulação serve tão somente à regularização cadastral do eleitor no Cadastro Nacional de Eleitores, que,
ao que parece, deixou de ser realizada no tempo certo por mero equívoco, notadamente porque a sentença que aprovou as
contas do candidato a prefeito abrangeu o candidato a vice-prefeito, nos termos do art. 26, § 3º, da Resolução TSE n°
22.715/2008, aplicável ao pleito de 2008.
Diante do exposto, acolho o pedido formulado para determinar a imediata regularização da situação do eleitor FRANCISCO
JOSÉ SOUZA LAURINDO, mediante o lançamento do ASE 272-2 – Apresentação de Contas – Extemporânea em sua
inscrição eleitoral.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se por meio de publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Empós, arquivem-se os autos com baixa no sistema.
Expedientes necessários.
Beberibe, 08 de janeiro de 2020
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
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092ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE COTNAS - PRAZO DE 5 DIAS
EDITAL Nº 001/2020
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS
O 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, do partido
políticos abaixo elencado encontra-se disponíveis, neste Cartório Eleitoral, para que o MPE ou qualquer interessado, no prazo
de 5 (cinco) dias, contados da publicação do edital, possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualqu er ato que viole as prescrições legais ou
estatutária a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. (Art. 31 da Resolução TSE nº
23.546/2017);
Nº DO PROCESSO
PARTIDO MUNICÍPIO EXERCÍCIO RESPONSÁVEIS
44-96.2019.6.06.0092
PPS
IPAUMIRIM 2018
Presidente:
José
Gonçalves
de
Almeida
Tesoureiro: Silvia Helena Marinho de Almeida
Advogado(a): Saulo D'Artagnan Gonçalves Nogueira,
OAB/CE 40206
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 janeiro de 2020.
Eu,___________, Igor Mariano Figueiredo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
_______________________________________
MAURÍCIO HOETTE
JUIZ ELEITORAL DA 92ªZE-CE

112ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600012-79.2019.6.06.0112
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553)
PROCESSO Nº 0600012-79.2019.6.06.0112
INTERESSADO: RITA DE CASSIA GONCALVES MENESCAL e RITA DE CASSIA GONSALVES MADEIRA
DECISÃO
Vistos em correição.
Tratam os presentes autos de duplicidade de inscrição detectada no batimento realizado pelo TSE no dia 25/11/2019,
envolvendo as inscrições eleitorais de RITA DE CASSIA GONCALVES MENESCAL, inscrição eleitoral nº 0951 2824 0779 e
RITA DE CASSIA GONSALVES MADEIRA, inscrição nº 0019 6171 0736.
Foi publicado o edital para a ciência dos interessados.
O processo foi devidamente instruído com os espelhos de consulta, bem como com documentos e informações prestadas pela
eleitora acerca da presente duplicidade de inscrições.
Analisando os documentos acostados e a informação ID 202492, constata-se que as inscrições pertencem àmesma eleitora, e
que a presente duplicidade ocorreu por uma falha no atendimento do dia 19/11/2019, com a realização de um novo alistamento
eleitoral, ao invés da revisão eleitoral da inscrição já existente.
Diante desta constatação e para preservar os dados atualizados e corretos da eleitora, bem como a coleta dos dados
biométricos, cancele-se a inscrição de nº 0019 6171 0736, conforme preceitua o art. 40, V, da Resolução TSE nº 21.538/2003,
regularizando a inscrição nº 0951 2824 0779.
Por fim, registre-se a decisão no Sistema ELO, publique-se e certifique-se, nos termos do art. 37, VII e VIII, da supracitada
resolução.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os presentes autos.
FORTALEZA, 18 de dezembro de 2019
ANTONIA DILCE RODRIGUES FEIJAO
Juiz da 112ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
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117ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600014-34.2019.6.06.0117
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 117ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553)
PROCESSO Nº 0600014-34.2019.6.06.0117
INTERESSADO: JOANA DARC DO NASCIMENTO CANDIDO, JOANA D ARC DO NASCIMENTO CANDIDO
DECISÃO
Vistos, etc…
Cuidam os presentes autos de COINCIDÊNCIA/DUPLICIDADE n.º 1DCE1902696386, detectada no batimento de dados
constante do Cadastro Nacional de Eleitores, realizado no dia 04 de dezembro de 2019, pelo Tribunal Superior Eleitoral –TSE.
No documento ID 168213, relatório emitido pelo mencionado cadastro –Sistema ELO, verifica-se que há existência de inscrição
n.º 0586 0823 0701, com data de requerimento de 23/01/2004, na situação LIBERADA, bem como de RAE/ALISTAMENTO n.º
0953 3682 0760, requerida em 25/11/2019, com situação NÃO LIBERADA, ambas desta 117a Zona Eleitoral do Ceará e
pertencentes àmesma eleitora, a saber, JOANA DARC DO NASCIMENTO CÂNDIDO.
Para fins de instrução processual, foram juntados os espelhos de consulta ao Cadastro Nacional de Eleitores - Sistema ELO,
IDs 168218 e 168219.
Nos termos do art. 35 da Resolução –TSE n.º 21.538/2003 foi publicado Edital n.º 049/2019 (Duplicidade de Inscrições
Eleitorais) no DJE/TRE/CE, cujo prazo transcorreu sem apresentação de qualquer manifestação, conforme certidões
documentos ID 207377 e 226406, respectivamente.
No documento 233577, o Cartório Eleitoral informa que a eleitora em tela, com o intuito de realizar o devido Cadastramento
Biométrico, ao ser atendida nesta Justiça Especializada teve feita um novo alistamento, muito provavelmente por falha na
consulta quando do atendimento, visto não haver divergência entre as inscrições eleitorais em exame.
É, em síntese, o relatório.
DECIDO.
A princípio, verifica-se que a realização de batimento/cruzamento das informações constantes no Cadastro Nacional de
Eleitores pelo Tribunal Superior Eleitoral –TSE, tem como escopo expurgar possíveis duplicidades ou pluralidades de
inscrições eleitorais para um mesmo eleitor.
Neste intento, examinando-se tudo que destes autos constam, infere-se que a duplicidade ocorreu por falha na consulta ao
Cadastro Eleitoral quando do comparecimento a esta Justiça Especializada, com o intuito de realizar o devido Cadastramento
Biométrico que acontece nas Zonas Eleitorais desta Capital, vez que teve feito um novo alistamento, a saber, 0953 3682 0760,
em vez de uma revisão na inscrição já existente, 0586 0823 0701, com todos os mesmos dados.
Verifica-se, portanto, que as informações trazidas a estes autos pelo Cartório Eleitoral mostram-se suficientes para o
esclarecimento da situação que gerou a duplicidade em exame, não se imputando àeleitora qualquer indício de fraude, visto
tratar-se, tão somente, de batimento típico efetivado pelo sistema no ato da revisão biométrica já comentada.
Por fim, considerando todo o exposto, e visto tratar-se, inegavelmente, da mesma pessoa, DETERMINO o cancelamento da
inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor, a saber, 0953 3682 0760, pertencente àeleitora da
0117ª Zona Eleitoral/CE, JOANA DARC DO NASCIMENTO CÂNDIDO, com supedâneo nos arts. 37, VI e 40, I, ambos da
Resolução - TSE n.º 21.538/03, com a consequente manutenção da inscrição mais antiga, de n.º 0586 0823 0701.
Procedam-se as anotações devidas no Sistema ELO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Fortaleza, data da assinatura eletrônica.
Mirian Porto Mota Randal Pompeu
Juíza respondendo –117ª Zona Eleitoral/CE
Editais
Edital 01/2020 - Inscrições e Transferências Deferidas - 16 a 31 de Dezembro de 2019
EDITAL 001/2020
(INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS)
(15 de dezembro a 31 dezembro de 2019)
PRAZO: 10 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Valeska Alves Alencar Rolim, MMª. Juíza Eleitoral da 117ª 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 31 de
dezembro de 2019, estão disponíveis na Secretaria do Cartório Eleitoral da 117ª ZE/CE, para que no prazo de 10 dias, caso
queiram, recorram ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE.
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E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela Zona
Eleitoral, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça
Eleitoral e afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, no dia 02 do mês de janeiro do ano de 2020. Eu, Roberto Wayne Teixeira Lopes
Chefe, em exercício, do Cartório da 117ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza
Eleitoral, Dra. Valeska Alves Alencar Rolim.
Valeska Alves Alencar Rolim
Juíza Eleitoral – 117ª ZE/CE
Edital 02/2020 - Inscrições Canceladas e Suspensas - Dezembro de 2019
EDITAL 002/2020
(INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS)
(01 a 31 de dezembro de 2019)
PRAZO: 10 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Valeska Alves Alencar Rolim, MMª. Juíza Eleitoral da 117ª 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 PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que a relação das inscrições
eleitorais CANCELADAS E SUSPENSAS, processadas durante o mês de DEZEMBRO/2019, nesta 117ª Zona Eleitoral, estão
disponíveis na Secretaria deste Cartório Eleitoral.
Termos em que, com fundamento no art. 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência ao(à) interessado(a) do cancelamento e/ou
suspensão das inscrições eleitorais disponíveis na Secretaria deste Cartório Eleitoral, que poderão ser contestadas dentro de 5
(cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MMª. Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico- DJE, na forma do Provimento Nº 02/2011-CRE/CE, e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, no dia 2 do mês de janeiro do ano 2020. Eu, Roberto Wayne Teixeira Lopes Chefe,
em exercício, do Cartório da 117ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral,
Dra. Valeska Alves Alencar Rolim.
Valeska Alves Alencar Rolim
Juíza Eleitoral – 117ª ZE/CE

118ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600011-76.2019.6.06.0118
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553)
PROCESSO Nº 0600011-76.2019.6.06.0118
INTERESSADO: FRANCISCO GEILSON DA SILVA FRUTUOSO, FRANCISCO GENILSON DA SILVA FRUTUOSO
DECISÃO
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de duplicidade de inscrição detectada por ocasião do cruzamento de dados constantes do cadastro
eleitoral, em decorrência do batimento de 29/11/2019, realizado pelo TSE.
Foram juntados os espelhos das inscrições.
Foi publicado o edital para ciência dos interessados.
O eleitor não compareceu ao Cartório Eleitoral para requerer a regularização de sua inscrição eleitoral.
O Cartório Eleitoral prestou as informações necessárias.
Éo breve relatório. Decido.
Prevê a norma contida no art. 33 da Resolução TSE n.º 21.538/2003 que o batimento realizado pelo TSE tem como objetivo
expurgar possíveis duplicidades ou pluralidades de inscrições e identificar situações que exijam averiguação.
Pelo exame dos autos, épossível afirmar que as inscrições eleitorais em tela foram efetuadas por pessoas distintas, haja vista
que os eleitores possuem nome e número do RG distintos, bem como o registro da condição de GÊMEO em seus cadastros
eleitorais.
Dessa forma, épossível ter certeza que se trata de irmãos gêmeos que, embora tenham declarado essa situação no momento
do atendimento, o que foi registrado pelo atendente, conforme consta nos espelhos de consulta extraídos do Sistema ELO,
tiveram suas inscrições envolvidas na presente duplicidade.
Ressalte-se, na oportunidade, que não foi detectado indício de ilícito penal por parte do eleitor, tendo em vista que a presente
duplicidade decorreu tão somente do cruzamento de informações realizado pelo TSE.
Diante do exposto, com fulcro no art. 37, II, da Resolução TSE nº 21.538/2003, determino a REGULARIZAÇÃO da inscrição
eleitoral nº 0807 8327 0795, da 118ª ZE/CE, e a REGULARIZAÇÃO da inscrição nº 0854 3594 0752, da 118ª ZE/CE, devendo
o Cartório Eleitoral promover a digitação desta decisão no Sistema ELO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias para recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Ultimadas todas as providências, arquivese.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Mirian Porto Mota Randal Pompeu
Juíza Eleitoral da 118ª ZE/CE
Processo 0600012-61.2019.6.06.0118
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553)
PROCESSO Nº 0600012-61.2019.6.06.0118
INTERESSADO: TERESINHA MOREIRA DA CUNHA, TERESINHA MOREIRA DA CUNHA SILVA
DECISÃO
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de duplicidade de inscrição detectada por ocasião do cruzamento de dados constantes do cadastro
eleitoral, em decorrência do batimento de 29/11/2019, realizado pelo TSE.
Foram juntados os espelhos das inscrições.
Foi publicado o edital para ciência dos interessados.
A eleitora compareceu ao Cartório Eleitoral e apresentou Requerimento para Regularização de Inscrição (RRI), anexando
cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade e título eleitoral referente àinscrição nº 0938 2532 0736 - 118ª ZE/CE.
O Cartório Eleitoral prestou informação apontando que as inscrições eleitorais envolvidas na duplicidade pertencem a mesma
pessoa.
Éo breve relatório. Decido.
Prevê a norma contida no art. 33 da Resolução TSE n.º 21.538/2003 que o batimento realizado pelo TSE tem como objetivo
expurgar possíveis duplicidades ou pluralidades de inscrições e identificar situações que exijam averiguação.
Pelo exame dos autos, épossível afirmar que as inscrições eleitorais envolvidas na duplicidade em análise foram efetuadas
pela mesma pessoa.
No caso, a eleitora TERESINHA MOREIRA DA CUNHA SILVA afirmou que já possuía inscrição eleitoral quando compareceu
ao Centro de Eventos para fazer o cadastramento biométrico. Em seu atendimento, foi alterado o nome de solteira para
casada, bem como realizado um novo alistamento eleitoral. Reconheceu que as duas inscrições foram efetuadas por ela.
Pode-se verificar ainda a similaridade dos dados cadastrais das inscrições envolvidas, tendo apenas uma pequena divergência
no nome da eleitora, certamente por falha no atendimento anterior.
Desse modo, e considerando que o novo alistamento eleitoral foi realizado em desacordo com as instruções em vigor e que a
inscrição eleitoral nº 0514 4537 0795 - 115ª ZE/CE émais antiga, deve o cancelamento recair sobre a inscrição mais recente,
que ainda não foi utilizada para o exercício do voto.
Ressalte-se, na oportunidade, que não foi detectado indício de ilícito penal por parte da eleitora, tendo em vista que o novo
alistamento eleitoral decorreu de falha no atendimento, que não conseguiu localizar a existência da inscrição anterior da
interessada.
Diante do exposto, com fulcro no art. 37, VI, da Resolução TSE nº 21.538/2003, determino o CANCELAMENTO da inscrição
eleitoral nº 0938 2532 0736, da 118ª ZE/CE, e, consequentemente, a regularização da inscrição nº 0514 4537 0795, da 115ª
ZE/CE, devendo o Cartório Eleitoral promover a digitação desta decisão no Sistema ELO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias para recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Ultimadas todas as providências, arquivese.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Mirian Porto Mota Randal Pompeu
Juíza Eleitoral da 118ª ZE/CE

119ª Zona Eleitoral
Portarias
Tratamento de Comunicações do Sistema PÓLIS - Juazeiro do Norte
PORTARIA n. 01/2020/DIFJU/TRE/CE
Dispõe sobre o rodízio mensal entre as zonas eleitorais do Município de Juazeiro do Norte/CE, no ano de 2020, para o
tratamento das comunicações de óbitos, suspensão, restabelecimento de direitos políticos e demais comunicações do Sistema
PÓLIS.
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) ELEITORAL DIRETOR(A) DO FÓRUM ELEITORAL PADRE CÍCERO, no uso de suas
atribuições legais etc.;
CONSIDERANDO a expedição da Resolução TRE-CE n.º 520/2013, que determina o uso o Sistema PÓLIS para remessa
virtual de informações à Justiça Eleitoral que importem alterações na situação do eleitor.
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CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 2º do Provimento CRE-CE n.º 01/2008 e art. 6º, § 2º do Provimento CRE-CE n.º
4/2013, que determina o rodízio mensal entre as zonas eleitorais para o devido tratamento das comunicações de óbito.
RESOLVE determinar que, nos meses ímpares, o tratamento das informações de óbito, suspensão, restabelecimento de
direitos políticos e demais comunicações recebidas via Sistema PÓLIS, serão de responsabilidade da 119ª ZE. Nos meses
pares, será realizado o tratamento das informações pela 28ª ZE.
O rodízio acima descrito vigerá durante o ano de 2020.
Remessa de cópia da Portaria à CRE-CE, para ciência.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Juazeiro do Norte/CE, 10 de Janeiro de 2020.
Dra. Samara de Almeida Cabral
Juíza Diretora do Fórum Eleitoral Padre Cícero - Respondendo
Juazeiro do Norte - CE
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