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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA CONJUNTA N.° 17/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e o CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO
CEARÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 23, XLVI, e 26 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta TRE/CE n.º 15/2020, que estabelece, em seu art. 5º e parágrafos, a partir de 4 de maio
de 2020, a retomada da contagem dos prazos processuais, sem qualquer tipo de escalonamento, dos processos judiciais e
administrativos em todos os graus de jurisdição, que tramitem em meio eletrônico, sendo vedada a designação de atos
presenciais;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Ceará decretou a prorrogação da política de isolamento social rígido como
medida de enfrentamento à covid-19 no município de Fortaleza, assim como, estendeu a medida para os demais municípios do
estado;
CONSIDERANDO a publicação da Resolução CNJ n.° 318, de 7 de maio de 2020, que, no art. 2º, suspende automaticamente
o prazo dos feitos que tramitem nos meios eletrônico e físico, nas localidades em que sejam impostas medidas sanitárias
restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown), pelo tempo que perdurem as restrições;
RESOLVEM:
Art. 1° Permanecem automaticamente suspensos até o dia 31 de maio de 2020, enquanto perdurarem as restrições impostas
por meio de decreto estadual do Governo do Ceará, os prazos processuais judiciais e administrativos dos feitos que tramitem
nos meios eletrônico e físico, no âmbito de todos os graus de jurisdição da Justiça Eleitoral do Ceará.
Art. 2° Durante o período estabelecido no artigo anterior, ficam suspensos os cumprimentos de mandados, no âmbito da
Justiça Eleitoral do Ceará, em primeiro e segundo graus.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Fortaleza-CE, 20 de maio de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Corregedor Regional Eleitoral
PORTARIA Nº 319/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXVII
do art. 23 do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista PAD nº 10.776/2020 e considerando Ofício Circular do TSE
GAB-DG Nº 142/2020 que trata da atualização do valor per capita da Assistência Médica e Odontológica – AMO, no percentual
de 16% (dezesseis por cento), a partir de janeiro do corrente ano.
RESOLVE, de acordo com o art. 3º da Resolução TRE/CE nº 469/2011, alterar o valor máximo mensal do reembolso do
auxílio-saúde, a partir de janeiro de 2020, sem prejuízo de posterior redução por falta de recursos orçamentários, para R$
510,40 (quinhentos e dez reais e quarenta centavos).
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Fortaleza, 18 de maio de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 42/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em manutenção de elevadores, conforme as especificações do edital e seus anexos.
Edital disponível a partir do dia 21/05/2020. Entrega das propostas a partir de 21/05/2020. Abertura das propostas: 02/06/2020,
às 14:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 19/05/2020.
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 317/2020.
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições regulamentares definidas
na Resolução TRE/CE n.º 303, de 13 de setembro de 2006 (Regulamento da Secretaria deste Tribunal),
CONSIDERANDO os termos da deliberação do Comitê Estratégico, realizada em reunião promovida através de ambiente
virtual, em 14 de maio de 2020, conforme registrado em ata RCE n.º 15/2020,
CONSIDERANDO a Resolução TRE/CE que institui o Programa "TRESolidário", no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará, que se propõe a incentivar magistrados e promotores eleitorais, bem como servidores, a efetuar doação voluntária para
aquisição de cestas básicas, assim como outros gêneros de alimentação, higiene e segurança a serem distribuídos às pessoas
carentes e necessitadas, durante o período da pandemia,
e atendendo a solicitação contida no expediente instaurado em procedimento administrativo digital (PAD) sob o n.°
10.118/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Jarbas Marinho Lopes, Secretário de Gestão de Pessoas (SGP), Águeda Odete Gurgel de Lima,
Coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral (COEJE), Roberta Martins de Castro, Assessora Chefe da Diretoria Geral (ASDIR),
Maria Lourdes de Freitas, Chefe da Seção de Autuação e Distribuição (SEADI), Letícia Passos Priante, Rivana Pinto de
Azevedo e Yuri Holanda Cruz, lotados na Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão (ASPEG) para compor Comissão
responsável pela gestão da Campanha "TRESolidário".
Art. 2º São atribuições da Comissão instituída por esta Portaria:
I – elaborar o portfólio das cestas básicas a serem adquiridas;
II – proceder com a pesquisa de preços;
III – verificar o recebimento das notas fiscais;
IV – decidir sobre quais instituições serão beneficiadas;
V – garantir os procedimentos necessários às entregas e;
VI – demais ações atinentes à operacionalização da campanha.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 18 de maio de 2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 41/2020
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
(RESOLUÇÃO TRE-CE N° 764/2020)
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na sessão de
julgamento por videoconferência do dia 26/05/2020, às 10:00, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s),
será(ão) incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão
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seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil).
O endereço eletrônico da sessão, bem como as instruções para acesso, serão disponibilizadas no sítio do TRE-CE na
internet (www.tre-ce.jus.br). Os pedidos de sustentação oral devem ser solicitados pelo e-mail sease@tre-ce.jus.br até
24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão (art. 7°, parágrafo único, Portaria Conjunta TRE/CE n° 15/2020).
RECURSO ELEITORAL Nº 4537 - CLASSE 30 (45-37.2018.6.06.0118)
ORIGEM: Fortaleza-CE (118ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz David Sombra Peixoto
RECORRENTE(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, Municipal
ADVOGADA(S): Clara Rachel Feitosa Petrola - OAB: 15946/CE
ASSUNTO: Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 226-72.2016.6.06.0000 (PROTOCOLOS N.ºS 258/2020 e
28.461/2019)
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR(A): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
ADVOGADO(S): JOSÉ MARQUES JÚNIOR - OAB: 17257/CE, MARIO CARNEIRO BARATTA MONTEIRO FILHO - OAB:
6427/CE
EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO
ADVOGADO(S): JOSÉ MARQUES JÚNIOR - OAB: 17257/CE, FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURÇA - OAB:
CE006476/CE
EMENTA: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. CONTAS DESAPROVADAS. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. ACÓRDÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMADA. DEMONSTRAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. DESPROVIMENTO.
1. Segundo o disposto no art. 1.022 do CPC combinado com o art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração têm
cabimento quando se alega que há, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É considerada espécie
recursal de fundamentação vinculada, ou seja, somente hão de ser acolhidos quando presentes alguns dos vícios indicados e,
portanto, não se prestam a fins de rejulgamento ou rediscussão da causa.
2. In casu, firmo que a decisão embargada não padece de qualquer omissão, estando adequadamente fundamentada.
3. Segundo os embargantes, a decisão restou omissa em relação a não aplicação dos princípios da proporcionalidade e boafé, tendo em vista que as falhas detectadas se tratam apenas de ‘meras atecnias formais’.
4. Nessa conjuntura, quanto às mencionadas alegações consignei no voto, verbis:
“Da análise da peça apresentada por Raimundo Nonato da Silva Neto, então Tesoureiro do Partido, em 2015, constata-se que
somente se ateve a alegar que tais irregularidades apontadas pela SCI tratam de ‘meras falhas formais’, ‘revestindo-se de
mera atecnia’ invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, contudo, deixando de providenciar os ajustes
contábeis necessários à correta e convincente prestação de contas, não obstante dada a devida oportunidade.
Sob esse prisma, não há como, na espécie, aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante de
irregularidades, nomeadamente, financeiras de naturezas graves, como pagamento de salários com recursos em espécie,
recebimento de valores de recurso de origem não identificada, pagamentos de dívidas ativas de terceiros, contabilizadas e
pagas como despesa de IPTU, inclusive com a utilização de valores do Fundo Partidário.
Assim, não se trata aqui de meras atecnias, mas sim de irregularidades graves, sérias, que maculam a prestação de contas,
comprometedora da regularidade e confiabilidade dos dados declarados, afetando, assim, a comprovação da origem e do
destino dos recursos utilizados pelo partido”.
5. Logo, é de se reconhecer que, não devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ainda boa-fé,
considerando-se que as falhas não se tratam de meras atecnias, mas de irregularidades graves, em número de 8, que
maculam a prestação de contas, comprometendo a regularidade e confiabilidade dos dados declarados.
6. Aliás, este colendo Tribunal ao apreciar a primeira irregularidade, entendeu que tal inconsistência não atrai, per si, a
desaprovação das contas, contudo, em razão das demais falhas remanescentes não sanadas, firmou um juízo de
proporcionalidade que ensejou a desaprovação.
7. No tocante à despesa considerada irregular, qual seja o pagamento de impostos em nome de pessoas físicas estranhas à
agremiação partidária, foram juntados, por ocasião dos presentes embargos, os documentos de fls.622v/636/v, a fim de
justificar tal irregularidade. Contudo, considerando que foram oferecidas aos embargantes diversas oportunidades de sanar as
mencionadas irregularidades, não se revela possível a juntada de novos documentos em sede recursal, em razão dos efeitos
da preclusão.
8. Assim sendo, os documentos de fls. 622v/636v, os quais, sob sua ótica, demonstraria a regularidade das falhas referente ao
pagamento de dívidas ativas de terceiros e contabilizadas como despesas de IPTU, foram apresentados extemporaneamente,
contrariando inclusive entendimento já firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral: "Não é cabível a juntada de documentos em
grau recursal da prestação de contas, quando a parte é intimada antes do julgamento para suprir a ausência da documentação
e permanece inerte (AgR-REspe nº 195/RN, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 12.5.2014).
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9. Com efeito, in casu, é de se admitir que ocorreu a preclusão temporal, razão pela qual não devem ser conhecidos tais
documentos
10. Por outro lado, conforme acertadamente pontuou a douta PRE: “os embargos apenas transcrevem a ementa do acórdão e
de outras decisões de tribunais eleitorais sobre casos diversos, referindo-se a aprovações com ressalvas ou erros formais, sem
nenhuma correlação com o presente caso, falando ao final, em obscuridade, ambiguidade, contradições e omissões, sem
esclarecer onde se encontram tais vícios no acórdão.” E, acrescenta “o que se observa é a intenção de rever o julgamento do
mérito das irregularidades, o que já foi amplamente visto nas razões do voto, não havendo a necessidade de se rediscutir,
repetir as análises constantes do parecer de mérito de fls. 560/564 ou do acórdão sobre as inconsistências, tendo em vista que
não é apontado, especificamente, qual o ponto foi omisso, ou contraditório etc.”.
11. Portanto, a inexistência dos vícios apontados leva à conclusão firme de que a pretensão dos recorrentes é tão somente
rediscutir o aresto anterior, pretensão sabidamente descabida em sede de aclaratórios.
12. Ademais, o acolhimento “de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento da matéria aventada,
impõe a existência de algum dos vícios elencados nos arts. 1.022 do CPC e 275 do CE, o que não se verifica na presente
hipótese.” (Precedente, TSE, ED-REspe - Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 66849 - Mogi Mirim/SP,
Acórdão de 07/03/2017, Relator(a) Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
63, Data 30/03/2017, Página 31).
13. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. Manutenção in totum da decisão vergastada.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento a ambos os embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 30/03/2020
ACÓRDÃO(S)
RECURSO ELEITORAL Nº 8-58.2017.6.06.0081
ORIGEM: TIANGUÁ-CE (81ª ZONA ELEITORAL - TIANGUÁ)
RELATOR(A): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): JEAN NUNES AZEVEDO
ADVOGADA(S): FERNANDA DARISE ALVES DE AGUIAR - OAB: 33825/CE
ADVOGADOS(S): JANINE ADEODATO ACCIOLY WHITEHURST - OAB: 12376/CE
ADVOGADO(S): MAIA PINTO FILHO - OAB: 16275/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL INSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO. MULTA. CUMPRIMENTO
DA SENTENÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DA MULTA EM 60 MESES. SENTENÇA A QUO. DEFERIMENTO DO
PARCELAMENTO EM APENAS 10 PRESTAÇÕES. VALOR DA PARCELA QUE NÃO ULTRAPASSA 5% DA RENDA
MENSAL DO RECORRENTE- PESSOA FÍSICA. DIREITO DO CIDADÃO. ARTIGO 11, PARÁGRAFO 8º, INCISO III, DA LEI Nº
9.504/97, COM ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELAS LEIS Nºs. 12.891/2013 e 13.488/2017. APLICAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO EM 26 (SESSENTA) MESES.
1. A insurgência recursal recai em razão do indeferimento do pedido de ampliação do parcelamento de 10 para 60 meses
pertinente à multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta confirmada no acórdão às fls. 229/244, decorrente da
condenação do recorrente, por propaganda eleitoral extemporânea, ante a realização de propaganda institucional desvirtuada,
referente às eleições de 2016,
2. Na decisão recorrida, constante à fls. 361/363, o Juízo Singular da 81ª Zona Eleitoral deferiu parcialmente o pedido do
recorrente do parcelamento em 60 prestações, deferindo apenas em 10 parcelas.
3. O recursante alega a impossibilidade de adimplemento em apenas 10 meses, pois sua renda mensal é de aproximadamente
R$ 7.708,00 (sete mil, setecentos e oito reais), e embora aparentemente relevante, não tem sido suficiente para custear o
grande número de despesas não apenas de caráter pessoal e familiar, como também as inúmeras dívidas contraídas nos
últimos anos, inclusive decorrentes de multas estipuladas em outros feitos eleitorais.
4. É cediço que a Lei Eleitoral é clara, expressa, ao estabelecer que o parcelamento da multa é um direito do cidadão, ainda
em sede de jurisdição eleitoral de primeira ou segunda instância, antes mesmo da sua inscrição em dívida ativa da União e
posterior cobrança em execução fiscal, quando intimado para pagamento, conforme se extrai do artigo 11, parágrafo 8º, inciso
III, da Lei 9.504/97.
5. Com o advento da Lei n° 13.488, de 06 de outubro de 2017, o inciso III, do supracitado artigo 11, recebeu nova redação e
passou a dispor que o parcelamento pode ser realizado em até 60 vezes, desde que a parcela não ultrapasse 5% (cinco por
cento) (a lei anterior previa 10%) dos proventos mensais do devedor, pessoa física.
6. O TSE tem entendimento firmado, à luz da legislação anterior, no sentido de que “não há obrigatoriedade de o parcelamento
ser concedido no prazo máximo previsto. Precedentes: AgR-REspe nº 82-09, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 15.9.2014;
AgR-AI nº 69-11, rel. Min. Gerardo Grossi, DJE de 19.3.2007; AgR-AI nº 69-08, rel. Min. José Delgado, DJE de 22.8.2006.
(Agravo de Instrumento nº 60170, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Volume , Tomo 225, Data 27/11/2015, Página 106).
7. No caso dos autos, conforme declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 351/356), afere-se que a
renda mensal do recorrente é de R$ 7.708,00. Ocorre que 5% do referido provento mensal equivale a R$ 385,40. Sendo assim,
caso seja a multa parcelada em apenas 10 prestações, os valores das parcelas corresponderiam a R$ 1.000,00 (R$
10.000/10), o que extrapolaria o limite máximo legal definido em lei.
8. Por outra via, a multa dividida em 60 prestações, o valor mensal de cada parcela corresponderá a R$ 166,66 (cento e
sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), o qual estará em patamar inferior ao limite de até 5% da renda mensal
reservado para o pagamento da multa. Portanto, no caso em concreto, a divisão em 60 parcelas mensais se apresenta em
nível acanhado em comparação com limite legal de até 5%.
9. Desta forma, atendido o limite de 5% para fixação de cada parcela, inexiste previsão objetiva para fixação do número de
parcelas em cada caso, contudo, como bem assentou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, evidencia-se a real necessidade
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do uso do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na espécie, para conceder o parcelamento da multa em até 26
parcelas iguais e sucessivas mensalmente, uma vez que não comprometerá mais do que os 5% dos rendimentos do
recorrente, nos termos do art. 11, § 8º, III da Lei 9.504/97.
10. Com efeito, o parcelamento em 26 meses não desnatura a efetividade da condenação, bem como o caráter sancionatório e
pedagógico da pena e, ainda, atenderá a real condição financeira do infrator, ora recorrente.
11. Parcelamento da multa imposta em 26 (vinte e seis) meses.
12. Recurso conhecido e provido parcialmente.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2020
ACÓRDÃO(S)
RECURSO ELEITORAL Nº 82-12.2018.6.06.0006
ORIGEM: QUIXADÁ-CE (6ª ZONA ELEITORAL - QUIXADÁ)
RELATOR(A): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- PMDB
ADVOGADA(S): ELAYNE DA SILVA ROCHA - OAB: 35050/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2017. DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - DAMR. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE GERAÇÃO NO SISTEMA
SPCA. NÃO COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. REMESSA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) À RECEITA
FEDERAL. AUSÊNCIA. COMPROVATIVO OBRIGATÓRIO. ART. 25 DA RESOLUÇÃO TSE 23.464/2015. IRREGULARIDADE
GRAVE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA A
QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Na espécie, o recorrente insurge-se contra duas irregularidades que culminaram no julgamento como não prestadas da sua
prestação de contas pelo juízo a quo, a saber, à ausência da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - DAMR
e ausência de comprovação de envio de escrituração contábil a Receita Federal.
2. In casu, a irregularidade atinente à ausência da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - DAMR, trata-se
de falha, contudo justificada pelo recorrente, dada a impossibilidade técnica de geração da referida declaração no sistema
SPCA, cuja responsabilidade não pode ser atribuída ao candidato.
3. Ademais, a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal Eleitoral ressaltou que somente consta como despesa, um ínfimo
valor de R$ 8,39 (oito reais e trinta e nove centavos) a título de tarifa bancária, entretanto não houve arrecadação de recursos
financeiros, tampouco do Fundo Partidário, cuidando-se de mera irregularidade o que ensejaria a aprovação das contas com
ressalvas.
4. Contudo, no tocante a outra falha, ausência de comprovação de envio de escrituração contábil a Receita Federal, insta
ressaltar que a alegação apresentada pelo recorrente foi apenas que a jurisprudência dos tribunais são tendentes a aprovar as
contas com ressalvas, quando da eventualidade da mencionada irregularidade. Não assiste razão ao recorrente.
5. Inicialmente, oportuno destacar que, nos termos da Resolução 23.546/2017, as questões de mérito das prestações de
contas anuais partidárias relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução TSE nº 23.464/2015. Entretanto, no que diz respeito às questões processuais, as regras a serem aplicadas aos
processos são as contidas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
6. Nesse contexto, ao retratar sobre o tema, o art. 25 da Resolução do TSE nº 23.464/2015 dispõe, de forma nítida e
indubitável, a imprescindibilidade da adoção da escrituração contábil digital dos órgãos partidários, mesmo diante da ausência
de movimentação financeira.
7. No que lhe diz respeito, a Resolução TSE nº 23.546/2017, em seu art. 66, inciso III, estende essa exigência aos diretórios
municipais dos partidos políticos, a partir de suas contas no exercício financeiro de 2017.
8. Nesse sentido, é de se reconhecer, face a obrigatoriedade da adoção da escrituração digital pelo partido recorrente,
enquanto órgão municipal, bem como a apresentação do respectivo comprovante de remessa da ECD à Receita Federal do
Brasil, a inaceitabilidade da mera aposição de ressalva na presente irregularidade. Precedentes deste Regional.
9. A exigência de remessa da escrituração contábil à Receita Federal via Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a
meu aviso, não se trata de mera formalidade ou formalismo estéril; antes atende ao que disposto no art. 17, inciso III, da
Constituição Federal, que instituiu como preceito fundamental da organização dos partidos políticos a prestação de contas à
Justiça Eleitoral, bem como ao princípio constitucional da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal que entendo
ser aplicável aos partidos pela sua especial natureza jurídica prevista no art. 1o da Lei n. 9096/95.
10. A Escrituração Contábil Digital e sua submissão ao Órgão Fazendário Federal permitem, assim, uma maior transparência e
um incremento, inclusive, do controle social e dos próprios filiados sobre as finanças partidárias que, atualmente, são cada vez
mais irrigadas com recursos de natureza pública e sua ausência configura ¿irregularidade insanável, uma vez que o
instrumento tem por fito melhorar os trabalhos de fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral, corroborados pelas informações
apresentadas pelo órgão fazendário federal¿ (RECURSO ELEITORAL n 254, ACÓRDÃO n 254 de 30/07/2019, Relator(aqwe)
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 142, Data 01/08/2019, Página 09 ).
11. Com essas considerações, firmo que a sentença recorrida merece reforma no sentido de que o julgamento como não
prestadas não seria apropriado nos presentes autos, tendo em vista que ocorreu a prestação de contas, ainda que de forma
incompleta, até porque, consoante destacou a Secretaria de Controle Interno, os autos encontram-se instruídos pelas peças
constantes do art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/15.
12. Sob esse prisma, entendo, portanto, que é o caso de desaprovação das contas, conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, o qual em caso semelhante concebeu que ¿a despeito da inércia do candidato em apresentar os
documentos essenciais ao exame contábil, a ausência destes não enseja o julgamento das contas de campanha como não
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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prestadas, sendo o caso de sua desaprovação¿. (Recurso Especial Eleitoral nº 175873, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 83, Data 26/04/2018, Página 22-23).
13. Por conseguinte, resta evidente, que as sanções de suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal,
bem como do repasse de quotas do Fundo Partidário, aplicadas na decisão recorrida, devem ser afastadas, porquanto o
decisum utilizou-se do fundamento estabelecido no art. 48, caput e § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, que se referem ao
julgamento das contas como não prestadas, para impor as citadas penalidades.
14. Aliás, a título de esclarecimento, destaco que a decisão de julgamento do STF na ADI nº 6.032, confere interpretação
conforme a Constituição ao supracitado art. 48 e ao art. 42, caput, da Res. TSE nº 23.571/2018, afastando interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma
automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente
possa ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro,
nos termos do art. 28 da Lei nº 9.096/1995.
15. Nesse cenário, a desaprovação das contas pertinentes ao exercício em comento implica, exclusivamente, a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento), nos termos do art. 49 da
Resolução do TSE n.º 23.546/2017, sendo aplicável apenas nos casos de recebimento de valores de fonte vedada ou de
origem não identificada, ou ainda, quando houver malversação de recursos do Fundo Partidário. O que não se registrou na
espécie.
16. No caso vertente, diante da ausência de envolvimento de valores públicos, porquanto o partido, ora recorrente, não
percebeu, naquele exercício, recursos oriundos do Fundo Partidário, as sanções constantes do art. 49 da referida Resolução
23.546/2017 não devem ser impostas.
17. Reforma da sentença a quo.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Desaprovação das contas.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial
provimento ao recurso,a fim de reformar a sentença a quo e desaprovar as contas do Partido recorrente e anular as sanções
aplicadas, nos termos do voto do Relator.
DATA DO JULGAMENTO: 14/04/2020

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600245-58.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0600245-58.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
INTERESSADOS: ANDRE PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA, JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA FILHO
Advogados do(a) REQUERENTE: ERNANI BRIGIDO SILVA NETO - CE10530, HELIO WINSTON BARRETO LEITAO CE10588, ANA PAOLA LOPES MOREIRA LIMA - CE14356, JOSE MOREIRA LIMA JUNIOR - CE006986
Advogado(s) dos(as) INTERESSADOS:
I N T I M A ÇÃO
Intimo o Partido e os seus representantes, no prazo de 30 (trinta) dias, com base no art. 35, § 3º, I da Resolução TSE nº
23.464/2015, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de exercício financeiro no respectivo
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA SECEP/COAUD/SCI N.º 02/2020 - ID nº 3666227.
Fortaleza, 19 de maio de 2020
FELIPE AIRES COSTA
Seção de Processamento 2
CPROC - SJU
Processo 0600126-29.2020.6.06.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0600126-29.2020.6.06.0000 - Piquet Carneiro - CEARÁ
ORIGEM: Piquet Carneiro
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
IMPETRANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT COMISSAO PROVISORIA
Advogados do(a) IMPETRANTE: DEMETRIO CAMPOS ALBUQUERQUE - CE42525, JESSICA LUANA FELIPE SOUZA CE31958, THIAGO BATISTA DE CARVALHO - CE25941
IMPETRADO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SENADOR POMPEU CE
DECISÃO
Trata os autos de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA –
PDT, órgão provisório municipal de Piquet Caneiro, em face de ato do Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª ZE, que não deu
cumprimento a determinação judicial expedida nos autos da Representação 060010-84.2020.6.06.0012.
Na exordial (ID 3637327), o Impetrante alegou que propôs, perante o Juízo Eleitoral da 12ª ZE, Representação por propaganda
eleitoral antecipada em face de Luiz Augusto Pinheiro e Carla Freitas da Silva, pretensos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito
do Município de Piquet Carneiro, nas Eleições 2020.
Aduziu que, em 31/03/2020, o Juiz Eleitoral da 12ª ZE proferiu decisão interlocutória, em que concedeu tutela de urgência, e
determinou a imediata exclusão do material de propaganda eleitoral divulgada em perfil no Facebook, bem como a abstenção
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de voltarem a postar conteúdos semelhantes ou mesmo de utilizarem postagem patrocinada para promoverem suas supostas
candidaturas e, ainda, determinou a intimação do Facebook para informar sobre o patrocínio de links na página “Luiz Augusto”.
Sustentou, porém, que até a presente data nenhuma das determinações indicadas foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral e
que a propaganda eleitoral questionada na Representação 060010-84.2020.6.06.0012 continua sendo divulgada na rede social
Facebook.
Destacou que o servidor do Cartório Eleitoral, ao ser questionado quanto ao descumprimento acima referido, informou que os
prazos estavam suspensos até o dia 30/04/2020 em razão da pandemia do Covid-19, consoante Resolução-TSE nº
23.615/2019 e que, para tanto, precisaria contar com serviços de Oficial de Justiça e transporte, os quais estariam
indisponíveis enquanto durasse a necessidade de isolamento social.
Defendeu que a situação em comento enquadra-se nas exceções previstas no art. 5º, §2º1, da Resolução-TSE nº 23.615/2020,
tratando-se, portanto, de medida de natureza urgente, garantida durante o período de plantão extraordinário, conforme
disposto no art. 4º, II2, da retrocitada Instrução Normativa, sobretudo porque informados e-mails e telefones dos demandados
na Representação mencionada, dispensando, assim, a necessidade de oficial de justiça ou transporte para notificação das
partes.
Com esses argumentos, sustentou o direito líquido e certo não só de sua parte, como também de toda a sociedade, a qual
merece ver garantido o equilíbrio na disputa eleitoral vindoura, sem ocorrência de propaganda eleitoral antes do período
permitido em lei.
Por fim, requereu o deferimento da liminar, a fim de que seja ordenado ao Juízo Eleitoral da 12ª ZE, por intermédio do titular do
Cartório Eleitoral local ou quem suas vezes fizer, para que seja dado cumprimento imediato à decisão proferida nos autos da
Representação 060010-84.2020.6.06.0012, mediante uso de meios eletrônicos para notificação e citação das partes. No
mérito, pugnou pela concessão da segurança definitiva com a confirmação da medida liminar requestada.
Junto com a Inicial foram acostados documentos referentes a cópia dos autos da Representação 060010-84.2020.6.06.0012
(ID 3637427).
Eis o relato.
Passo, pois, ao exame da ação mandamental.
A ação constitucional do Mandado de Segurança está prevista no art. 5º, LXIX, da Carta da República de 1988, o qual dispõe,
verbis:
Art. 5º (…)
LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.
No presente caso, o Impetrante alega que o Chefe do Cartório Eleitoral da 12ª ZE não comprimiu determinação judicial exarada
na Representação 060010-84.2020.6.06.0012, alegando, para tanto, que os prazos processuais estão suspensos, com
fundamento na Resolução-TSE nº 23.615/2020, em razão da pandemia da Covid-19.
A despeito de ser plenamente possível serem cumpridos atos de urgência durante o período da pandemia, verifica-se, contudo,
que o Impetrante insurge-se contra ato omissivo de Chefe de Cartório Eleitoral, o qual não se enquadra como autoridade
pública, nos termos art. 5º, LXIX, da Magna Carta.
Por sua vez, nos termos do artigo 1º da Lei 12.016/2009, caberá mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.” Sendo que o parágrafo 1º complementa:
§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os
administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício
de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.
Ora, é incabível o mandado de segurança se o impetrado não for autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício
de atribuição do Poder Público.
Segundo Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais3, identificam-se os seguintes
ensinamentos acerca da autoridade coatora. Vejamos.
[...]
É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa
normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele
responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do
ato impugnado e responde pelas suas conseqüências administrativas; executor éo agente subordinado que cumpre a ordem
por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. (...)
Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A
impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo
Judiciário; (...)
(...) Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra
aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado.
Ainda que assim não o fosse, estaríamos diante de manifesta incompetência desta Corte.
Diante do exposto, não conheço do mandamus, com base no art. 104, da Lei nº 12.016/2009, vez que é manejado contra ato
de Chefe de Cartório Eleitoral, sendo incabível na espécie, e, de acordo com o art. 485, IV5, do CPC, extingo o feito, sem
resolução de mérito.
Por fim, determino a SJU observância à Portaria do CNJ nº 57/2020 quanto à comunicação das decisões relativas ao
coronavírus – COVID 19.
Expedientes necessários.
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Fortaleza-CE, 15 de maio de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO
Juíza Relatora
1 Art. 5º Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020. (...)
§ 2º A suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza
urgente, respeitado o disposto no artigo 3º desta Resolução.
2 Art. 4º No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias: (...)
II - medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza;
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, SP: Malheiros Editores, 2009, p. 65-66.
4 Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe
faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
5 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(…)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
Processo 0600162-08.2019.6.06.0000
Número do Processo: 0600162-08.2019.6.06.0000
Relator: KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTES: PARTIDO PÁTRIA LIVRE, PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RESPONSÁVEIS: ANDRÉ RAMOS SILVA, FRANCISCO LUCÉLIO FERREIRA DE MOURA, DAVID FAUSTINO DE LIMA,
LUIS CARLOS PAES DE CASTRO, SONIA MARIA PINHEIRO DE BARROS
Advogados dos REQUERENTES: ADRIANO CANDIDO DE CASTRO - CE19566; WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA CE27046
Advogados dos RESPONSÁVEIS: ADRIANO CANDIDO DE CASTRO - CE19566; WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA CE27046
I N T I M A ÇÃO
INTIMO o partido e seus respectivos representantes, no prazo de 20 (vinte) dias, com base no § 3º do artigo 34 da Resolução
TSE nº 23.464/2015, para sanar as diligências constatadas no Relatório de Exame Preliminar (ID 3592477), apresentado pela
unidade técnica deste Tribunal responsável pelo exame das contas partidárias.
Fortaleza, 19 de maio de 2020.
ANA CLAUDIA FREIRE FERREIRA
Seção de Processamento III
CPROC - SJU
Processo 0600128-96.2020.6.06.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600128-96.2020.6.06.0000 - Caucaia - CEARÁ
ORIGEM: Caucaia
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
REPRESENTANTE: JOAO MENDES DE SOUZA FILHO
REQUERENTE: RAIMUNDO EDSON DE SOUZA
Advogado do(a) REPRESENTANTE:
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA - CE8840
DECISÃO
Trata os autos de Petição apresentada por RAIMUNDO EDSON DE SOUZA.
Em Petições (ID’s 3645477, 3647327 e 3647827), alega que é filiado ao Diretório Municipal do Democracia Cristã – DC, desde
06/10/2011. Acrescenta que o Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB incluiu indevidamente seu nome em sua lista
de filiados, muito embora não tenha se filiado àquela agremiação partidária.
Requer seja considerada sua filiação ao Democracia Cristã, uma vez que é o partido a qual realmente está filiado. Junto com a
Inicial, foram acostados os documentos (ID’s 3646777, 3646827, 3646877, 3646927, 3646977, 3647027, 3647077, 3647127,
3647177, 3647377, 3647427, 3647477, 3647527, 3647577, 3647627, 3647677, 3647727 e 3647777).
Eis um breve relato.
Decido.
Como visto, cuida-se de pedido referente a filiação ao órgão municipal do DC – sediado no Município de Caucaia.
Em princípio, cumpre reproduzir o inteiro teor dos arts. 19 a 22 da Lei nº 9.096/95, verbis:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos.
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária
e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações
cabíveis.
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§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do
cadastro eleitoral.
§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos partidos políticos, conforme sua
circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as
relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF),
endereço, telefones, entre outras.
Art. 20. É facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta
Lei, com vistas a candidatura a cargos eletivos.
Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com vistas a candidatura a cargos eletivos,
não podem ser alterados no ano da eleição.
Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona
em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos.
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I - morte;
II - perda dos direitos políticos;
III - expulsão;
IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da
decisão.
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral
determinar o cancelamento das demais.
A partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o presente pedido de filiação deve ser encaminhado ao Juízo Eleitoral
competente, que, no caso, trata-se do juízo da zona eleitoral de Caucaia, e não este juízo de segundo grau. Ademais, cabe ao
partido político, por seus órgãos de direção municipais, inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral,
que automaticamente enviará aos juízes eleitorais.
Destaque-se, aliás, que as Petições (ID´s 3645477, 3647327 e 3647827) foram direcionadas ao Juiz da 123ª ZE/Caucaia-CE.
Diante do exposto, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, declaro a incompetência deste juízo para análise e julgamento do feito.
Por conseguinte, determino a REMESSA DOS AUTOS, VIA PJE (PORTARIA-TSE Nº 344/2019) OU POR QUALQUER MEIO
QUE ASSEGURE O ENVIO POR ESTA CORTE DA INTEGRALIDADE DOS AUTOS, ao Juízo Eleitoral da 123ª ZE – Caucaia
para apreciação.
Sem embargos da presente determinação e com o propósito de orientar os autores, esclareço:
Que devem ser observadas as diretrizes da Portaria 131/2020 e seu cronograma em anexo;
Que se deve atentar para as Resoluções TSE 23.596/2019 e 23.601/2019, conforme caso;
Que o TRE/CE publicou dia 15/05/2020 a Resolução Nº 767/2020, disciplinando a comunicação dos atos processuais nos
processos judiciais eletrônicos da classe filiação partidária (FP) no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado do Ceará.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 18 de maio de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO
Juíza Relatora
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 41/2020 - Processo Judicial Eletrônico
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
(RESOLUÇÃO TRE-CE N° 764/2020)
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na sessão de
julgamento por videoconferência do dia 26/05/2020, às 10:00, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s),
será(ão) incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão
seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil).
O endereço eletrônico da sessão, bem como as instruções para acesso, serão disponibilizadas no sítio do TRE-CE na
internet (www.tre-ce.jus.br). Os pedidos de sustentação oral devem ser solicitados pelo e-mail sease@tre-ce.jus.br até
24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão (art. 7°, parágrafo único, Portaria Conjunta TRE/CE n° 15/2020).
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601999-35.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATORA: JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: DEMOCRATAS, Estadual
ADVOGADO: Dorgival Lucas Dutra – CE005846
REQUERENTES: FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA, IDEMAR LOIOLA CITO
ADVOGADO: Dorgival Lucas Dutra – CE005846
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Partido Político - Órgão de Direção Estadual
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CONSULTA Nº 0600110-75.2020.6.06.0000
ORIGEM: JUAZEIRO DO NORTE/CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
CONSULENTE: ANA KARINE MARQUES ALENCAR
ASSUNTO: Consulta – Eleições 2020 – Necessidade de desincompatibilização – Servidor público municipal
------------------------------------------------------------------------------------PETIÇÃO Nº 0600071-83.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL PT DO B
ADVOGADO: Suiberto Dias Fernandes - CE25018
REQUERENTE: THIAGO CAMILO CIRIACO
ADVOGADOS: Pedro Teixeira Cavalcante Neto – CE17677, Márcio Cavalcante Araújo - CE24799
REQUERENTE: MARIA ELENILDE AMERICO MARTINS
ADVOGADOS: Pedro Teixeira Cavalcante Neto – CE17677, Márcio Cavalcante Araújo - CE24799
INTERESSADO: HAROLDO DA SILVA ABREU
ADVOGADOS: Jean Victor Nunes Saraiva - CE34405, Ana Sofia Santana de Oliveira - CE35885, Thiago Sá Ponte - CE21950,
Leonardo Wandemberg Lima Batista - CE20623, José Bonfim de Almeida Júnior – CE15545, José Alberto da Silva - CE38099
INTERESSADO: ANTONIO MENEZES OLIVEIRA NETO
ADVOGADO: Jandwilson Carneiro de Sousa - CE21567
INTERESSADOS: CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DANTAS, JOSÉ ERANDIR DE LIMA
ASSUNTO: Prestação de Contas – Partido Político – Exercício Financeiro – 2011 – Regularização
------------------------------------------------------------------------------------PETIÇÃO Nº 0600069-16.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL PT DO B
ADVOGADO: Suiberto Dias Fernandes - CE25018
REQUERENTES: THIAGO CAMILO CIRIACO, MARIA ELENILDE AMERICO MARTINS
INTERESSADOS: HAROLDO DA SILVA ABREU, ANTONIO MENEZES OLIVEIRA NETO, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA
DANTAS, JOSÉ ERANDIR DE LIMA
INTERESSADO: CAMILO REIS DUARTE
ADVOGADOS: Lucas Amaral Goncalves - MG168301, Camila Soares de Oliveira - MG112051, Daniel Andrade Resende Maia
- MG104717
ASSUNTO: Prestação de Contas – Partido Político – Exercício Financeiro – 2012 - Regularização
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento
Atos Diversos
RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
EDITAL Nº 9/2020 - O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, torna
público, para conhecimento dos interessados, conforme art. 23 da Resolução TSE nº 22.582/2007, o resultado da avaliação de
desempenho para fins de progressão funcional dos servidores constantes do quadro abaixo.
SERVIDOR(A)

CARGO

EXERCÍCIO

DIEGO SOUZA GOMES
HEDERSON BERNARDO TERCEIRO
JULIANA LOBO DA SILVA NÓBREGA
WEBER VIEIRA DE ARAÚJO
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BALBINO

ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
TÉCNICO

08/04/2013
15/04/2014
06/01/2014
01/04/2014
04/04/2016

PONTUAÇÃ
O
52,33
58,00
59,33
60,00
58,33
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ÉRIKA CARINE DE VASCONCELOS SALES
GESIANE PEREIRA DOS SANTOS
JOSÉ MAGNO PINTO CAVALCANTE
LUIZ AIRES DE SOUZA NETO
NACÉLIA LOPES DA CRUZ

TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO

10/04/2014
10/04/2014
04/04/2016
27/04/2016
04/04/2016
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55,00
59,67
59,00
59,00
60,00

Do resultado final caberá recurso, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-CE, dirigido ao Diretor-Geral do Tribunal. Dado e passado na SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte. Eu, Evaldo
Farias Gomes Júnior, Técnico Judiciário, o digitei. E Eu, Jarbas Marinho Lopes, Secretário de Gestão de Pessoas, o
subscrevo.
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
013ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600021-13.2020.6.06.0013
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600021-13.2020.6.06.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE IGUATU CE
REQUERENTE: JOSE STEPHESON ALVES DE CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - CE23550
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização partidária em virtude de suposta duplicidade de filiação. O requerente alegou estar filiado
ao PSD e ao PODEMOS de Iguatu-CE. Juntou certidão expedido pelo site do TSE onde constam as duas filiações e
esclareceu que deseja ficar apenas no PODEMOS.
o cartório eleitoral informou que essa suposta duplicidade foi ocasionada por erros no sistema FILIA em filiações de todo o
país, mas que já se encontram corrigidas pelo TSE. Ou seja, o requerente nesta data figura como filiado apenas ao
PODEMOS, conforme sua vontade.
Foram anexadas certidões nas quais se comprova a única filiação vigente do requerente ao PODEMOS de Iguatu.
Decido.
Determino o arquivamento deste pedido por perda do objeto.
Comunique-se à parte requerente pelo DJE sobre a regularidade de sua filiação.
Após três dias da comunicação, arquive-se.
Iguatu-CE, data da assinatura digital.
Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra
Juiz Eleitoral
Processo 0600008-14.2020.6.06.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600008-14.2020.6.06.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE IGUATU CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
INTERESSADO: PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
Advogado do(a) INTERESSADO: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de contas do Partido Comunista do Brasil PCdoB de Quixelô-CE referente ao ano de
2018.
A parte inicialmente juntou a declaração de ausência de movimentação financeira, mas sem as assinaturas dos dirigentes.
O partido foi devidamente notificado pelo DJE para que se emendasse a inicial, quedando-se silente após o decurso do prazo,
o qual transcorreu em 04 de maio de 2020.
É o relatório. Decido.
Em virtude da falta de apresentação de documentação essencial e devidamente assinada, INDEFIRO o pedido de
regularização de contas.
Iguatu-CE, data da assinatura digital.
Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra
Juiz Eleitoral
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014ª Zona Eleitoral
Editais
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS E TRANSFERÊNCIAS
EDITAL Nº 18/2020
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS E TRANSFERÊNCIAS
O Excelentíssimo Sr. Hyldon Masters Cavalcante Costa, MM. Juiz Eleitoral da 14ª Zona do Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao que está
disposto no art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, que
a relação de eleitores que requereram alistamento eleitoral e transferência para esta circunscrição eleitoral no período de 16 a
30.4.2020 está à disposição dos partidos neste Cartório Eleitoral, podendo qualquer delegado partidário, devidamente
credenciado nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º da referida resolução, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias contra a
referida decisão.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral, na forma do Provimento N.º 2/2011-CRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Lavras da Mangabeira, aos dezoito (18) dias de maio de 2020. Eu, Ronaldo Quinderé
Moreno, Chefe de Cartório da 14ªZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
HYLDON MASTERS CAVALCANTE COSTA
Juiz Eleitoral da 14ª Zona
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS E TRANSFERÊNCIAS
EDITAL Nº 19/2020
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS E TRANSFERÊNCIAS
O Excelentíssimo Sr. Hyldon Masters Cavalcante Costa, MM. Juiz Eleitoral da 14ª Zona do Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao que está
disposto no art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, que
a relação de eleitores que requereram alistamento eleitoral e transferência para esta circunscrição eleitoral no período de 1 a
15.5.2020 está à disposição dos partidos neste Cartório Eleitoral, podendo qualquer delegado partidário, devidamente
credenciado nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º da referida resolução, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias contra a
referida decisão.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral, na forma do Provimento N.º 2/2011-CRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Lavras da Mangabeira, aos dezoito (18) dias de maio de 2020. Eu, Ronaldo Quinderé
Moreno, Chefe de Cartório da 14ªZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
HYLDON MASTERS CAVALCANTE COSTA
Juiz Eleitoral da 14ª Zona

015ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600004-68.2020.6.06.0015
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600004-68.2020.6.06.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE ICÓ CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
SENTENÇA
I - DO RELATÓRIO
Trata-se de requerimento formulado pelo Diretório Estadual do Partido Social Liberal - PSL no Estado do Ceará, por meio do
qual solicita a suspensão dos efeitos de eventual suspensão de anotação de órgão partidário municipal no âmbito desta 15ª
Zona Eleitoral, a fim de se restabelecer o registro do referido órgão no município de Orós, especificamente.
Nos termos do que exposto na inicial, solicita-se o levantamento de eventuais baixas no registro de órgãos municipais em face
do decidido na ADI 6.032 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o fornecimento de informações acerca de eventual
irregularidade nos últimos 10 (dez) anos, referentes ao órgão municipal em análise (Orós/CE).
No documento ID nº 756603, certidão do Cartório Eleitoral, dando conta da inexistência de anotação de suspensão do órgão
municipal de Orós, trazendo, ademais, as pendências do referido partido que se encontram no sistema informatizado desta
justiça especializada.
É o breve relato. Decido.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO
De fato, o Supremo Tribunal Federal, em 05.12.2019, julgou, por maioria, parcialmente procedente a ADI 6.032, para conferir
interpretação conforme a Constituição às seguintes normas: a) art. 47, caput e § 2º, da Res. TSE nº 23.432/2014; b) art. 48,
caput e § 2º, da Res. TSE nº 23.546/2017; e c) art. 42, caput, da Res. TSE nº 23.571/2018, de modo a afastar qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja
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aplicada de forma automática, como consequência de decisão que julga as contas como não prestadas. Nos termos da
decisão, assegura-se que a penalidade somente poderá ser aplicada após decisão transitada em julgado decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, conforme art. 28 da Lei 9.096/95.
O art. 27 da Lei nº 9.868/99 confere, em regra, efeitos imediatos à decisão do STF em sede de ADI:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado.
Portanto, existente a baixa na anotação do órgão partidário, possível o pedido de regularização. Todavia, conforme certificado
no documento ID 756603, inexiste qualquer suspensão do registro do referido órgão no presente momento, o que torna
despiciendo o presente feito. De fato, compulsando o Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP,
verifica-se que ou não foi determinada a suspensão da anotação do registro do órgão partidário quando do julgamento das
contas ou a determinação foi dada quando vigente a liminar na ADI acima referida, o que impediu a anotação. Uma vez julgado
o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.032, perderam o objeto os procedimentos de suspensão do registro do
órgão municipal, não se tendo efetivado, pois, qualquer suspensão.
III - DO DISPOSITIVO
Isto posto, com fundamento no art. 330 c/c art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o
feito sem resolução de mérito, porquanto manifestamente ausente o interesse de agir do autor.
Em relação ao pedido de expedição de certidão formulado, ainda que imprópria a esta via judicial, uma vez que já lavrada a
certidão pelo Cartório Eleitoral, poderá o partido dela fazer uso.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o interessado.
Após, arquive-se, independentemente de nova conclusão.
Icó/CE, _____ de março de 2020.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Processo 0600005-53.2020.6.06.0015
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600005-53.2020.6.06.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE ICÓ CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
SENTENÇA
I - DO RELATÓRIO
Trata-se de requerimento formulado pelo Diretório Estadual do Partido Social Liberal - PSL no Estado do Ceará, por meio do
qual solicita a suspensão dos efeitos de eventual suspensão de anotação de órgão partidário municipal no âmbito desta 15ª
Zona Eleitoral, a fim de se restabelecer o registro do referido órgão no município de Umari, especificamente.
Nos termos do que exposto na inicial, solicita-se o levantamento de eventuais baixas no registro de órgãos municipais em face
do decidido na ADI 6.032 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o fornecimento de informações acerca de eventual
irregularidade nos últimos 10 (dez) anos, referentes ao órgão municipal em análise.
No documento ID nº 756628, certidão do Cartório Eleitoral, dando conta da inexistência de anotação de suspensão do órgão
municipal de Umari, trazendo, ademais, as pendências do referido partido que se encontram no sistema informatizado desta
justiça especializada.
É o breve relato. Decido.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO
De fato, o Supremo Tribunal Federal, em 05.12.2019, julgou, por maioria, parcialmente procedente a ADI 6.032, para conferir
interpretação conforme a Constituição às seguintes normas: a) art. 47, caput e § 2º, da Res. TSE nº 23.432/2014; b) art. 48,
caput e § 2º, da Res. TSE nº 23.546/2017; e c) art. 42, caput, da Res. TSE nº 23.571/2018, de modo a afastar qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja
aplicada de forma automática, como consequência de decisão que julga as contas como não prestadas. Nos termos da
decisão, assegura-se que a penalidade somente poderá ser aplicada após decisão transitada em julgado decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, conforme art. 28 da Lei 9.096/95.
O art. 27 da Lei nº 9.868/99 confere, em regra, efeitos imediatos à decisão do STF em sede de ADI:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado.
Portanto, existente a baixa na anotação do órgão partidário, possível o pedido de regularização. Todavia, conforme certificado
no documento ID 756658, inexiste qualquer suspensão do registro do referido órgão no presente momento, o que torna
despiciendo o presente feito. De fato, compulsando o Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP,
verifica-se que ou não foi determinada a suspensão da anotação do registro do órgão partidário quando do julgamento das
contas ou a determinação foi dada quando vigente a liminar na ADI acima referida, o que impediu a anotação. Uma vez julgado
o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.032, perderam o objeto os procedimentos de suspensão do registro do
órgão municipal, não se tendo efetivado, pois, qualquer suspensão.
III - DO DISPOSITIVO
Isto posto, com fundamento no art. 330 c/c art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o
feito sem resolução de mérito, porquanto manifestamente ausente o interesse de agir do autor.
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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Em relação ao pedido de expedição de certidão formulado, ainda que imprópria a esta via judicial, uma vez que já lavrada a
certidão pelo Cartório Eleitoral, poderá o partido dela fazer uso.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o interessado.
Após, arquive-se, independentemente de nova conclusão.
Icó/CE, _____ de março de 2020.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Processo 0600002-35.2019.6.06.0015
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528)
PROCESSO Nº 0600002-35.2019.6.06.0015
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ
RÉU: MIRINEIDE PINHEIRO MOURA, MARIA APARECIDA CESARIO DE BARROS
Advogado do(a) RÉU: LUIZ ALVES DE FREITAS JUNIOR - CE22287
Advogado do(a) RÉU: DIEGO ALVES DE SOUSA ROLIM - CE22299
DECISÃO
R. h.
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de MIRINEIDE PINHEIRO MOURA e de MARIA
APARECIDA CEZÁRIO DE BARROS pela suposta prática do fato tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, durante a
campanha para as Eleições Municipais de 2016 no município de Umari/CE.
Na denúncia, o Ministério Público Eleitoral descreve que a denunciada Maria Aparecida Cezário de Barros teria recebido
materiais de construção em troca de promessa de votos para a então candidata Mirineide Pinheiro Moura, também
denunciada.
Recebida a inicial acusatória (ID 170703), foram citadas as denunciadas para apresentação de defesa no prazo legal. A Sra.
Maria Aparecida Cezário de Barros, citada (ID 217702), não apresentou resposta, tendo-lhe sido nomeado defensor dativo
para o ato (ID 416771), o qual apresentou a defesa (ID 539539), pugnando pela apresentação dos argumentos de defesa em
sede de memoriais.
Em sua peça defensiva, alega a denunciada Mirineide Pinheiro Moura a incompetência absoluta deste juízo para o processo e
julgamento do feito, porquanto titular da função de Prefeita Municipal no município de Umari/CE, o que lhe daria foro por
prerrogativa de função junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
É o breve relato. Decido.
Preliminarmente, cumpre enfrentar a alegação de incompetência absoluta formulada pela defesa de Mirineide Pinheiro Moura,
sua posição de Prefeita Municipal em Umari/CE, o que supostamente lhe garantiria foro por prerrogativa de função junto ao
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
É certo que, nos termos do art. 29, X da CF/88, prefeitos municipais serão julgados perante o Tribunal de Justiça, tendo o
Supremo Tribunal Federal minudenciado a questão no verbete nº 702 de sua súmula de jurisprudência, ao esclarecer que, a
depender da matéria versada no processo, a competência para o processo e julgamento poderá ser atribuída a outros tribunais
de segundo grau, além do Tribunal de Justiça. Por tal razão, os prefeitos possuem, em tese, foro por prerrogativa de função
nos Tribunais Regionais Eleitorais, no que tange aos feitos de competência material dessa justiça especializada.
Todavia, o próprio STF tem estabelecido com mais clareza os contornos da prerrogativa de foro ao longo dos últimos anos,
dando interpretação restritiva ao instituto. Segundo o atual entendimento do Pretório Excelso, fixado em 03.05.2018, o foro por
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções nele
desempenhadas, conforme acórdão assim ementado:
Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos
crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao
sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art.
102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com
o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes
praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais
estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos
por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores
constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. (...) (AP-QO 937, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, julgado em 03/05/2018, publicado em 11/12/2018, Tribunal Pleno) (grifo nosso) (sic)
No caso paradigma, tratou-se apenas do foro por prerrogativa de função dos Deputados e Senadores. Não obstante, no
julgamento do Inq 4703/QO, entendeu-se a aplicação indistinta do entendimento acima para quaisquer cargos detentores de
foro por prerrogativa de função. Nesses termos:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO
PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI.
APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE
ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i) O
foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o
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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agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 2. A ratio decidendi do
julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de
competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação
jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de
competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937. (…) (Inq-QO
4703, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 12/06/2018, publicado em 01/10/2018, Primeira Turma) (grifos nossos)
O Superior Tribunal de Justiça, em algumas ocasiões, já decidiu sobre a aplicação dessa nova interpretação em relação a
detentores de outros cargos. Cita-se como precedentes: i) STJ, Corte Especial. APn 857/DF, Rel. para acórdão Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 20/06/2018; ii) STJ, Corte Especial. APn 866/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
20/06/2018.
É cristalino, pois, o direcionamento da jurisprudência no sentido de limitar o foro por prerrogativa de função mediante a
utilização de critérios objetivos: i) atos praticados durante o exercício do cargo; e ii) atos praticados em razão da função
desempenhada. Ademais, conforme orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 2.797, para o crime cometido no curso
do mandato, o agente detém prerrogativa de foro enquanto se mantiver no exercício da função; deixando o cargo antes do
julgamento do feito, deve o processo ser remetido à primeira instância.
No caso dos autos, segundo narrado pela peça delatória, a Sra. Mirineide Pinheiro Moura teria praticado os atos durante a
campanha eleitoral de 2016, quando ocupante do cargo de prefeita municipal e pleiteante à reeleição. Todavia, não se
reelegendo, a denunciada deixou o cargo ao final do mandato 2013-2016, o que, nos termos do entendimento fixado na ADI
citada, faz cessar a prerrogativa de foro.
Compulsando os autos do inquérito policial, verifica-se que o procedimento investigatório foi instaurado em 14 (catorze) de
agosto de 2017 (fl. 02 dos autos do inquérito), por portaria da autoridade policial –tendo o indiciamento ocorrido na mesma
data. Nesse momento, a então investigada não mais detinha a prerrogativa de foro, o que justifica o trâmite do inquérito
perante o promotor eleitoral, sem nulidades. A Sra. Mirineide Pinheiro Moura somente voltou ao cargo de prefeita após ser
eleita em 03.06.2018, quando da realização de eleição suplementar, tendo sido diplomada por esta justiça especializada em
12.06.2018.
Naquele momento, a investigação criminal ainda estava em curso, mas já aplicável o atual entendimento do STF, de modo
que, para a configuração da prerrogativa de foro, haver-se-ia de observar os critérios descritos na AP 397/QO. Portanto,
embora o fato haja sido praticado durante o curso do mandato 2013-2016, com a cessação do vínculo, desaparece também a
prerrogativa de foro - consoante entendimento esposado na ADI 2.797 e reiterado na AP 397/QO - de modo que, para se
entender que o fato foi praticado no cargo, deve ter se dado a prática após a diplomação, o que não se amolda ao caso em
análise.
É de se ressaltar, em reforço à argumentação, que o STF possui entendimento no sentido de que eventual interregno entre os
mandatos afasta a prerrogativa de foro em relação a atos praticados em mandato pretérito (RE 1185838 AgR, Relator(a): Min.
ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, processo
eletrônico DJE-172, divulg. 07-08-2019, public. 08-08-2019).
Há manifestação do Tribunal Superior Eleitoral adotando o novo entendimento fixado pelo STF:
ELEIÇÕES 2006. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INQUÉRITO.
INSTAURAÇÃO. CRIME. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
STF: MC-ADI N. 5104/DF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS SUJEITOS ÀRESERVA DE
JURISDIÇÃO. PRIMEIRO GRAU. ART. 35, II, DO CÓDIGO ELEITORAL. MODIFICAÇÃO POR ANALOGIA CÍVELELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA. QOAP N. 937/RJ. ACÓRDÃO. NULIDADE. PRONUNCIAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO NA SUA EXTENSÃO. SÚMULA N. 26/TSE. DESPROVIMENTO. (…) 4. Na esteira do
novel entendimento do STF, manifestado na resolução da QO-AP n. 937/RJ, o foro por prerrogativa de função aplica-se
apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Incidência dessa nova
linha interpretativa aos processos em curso. (…) (Recurso Especial Eleitoral nº 22058, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 11/10/2019) (grifo nosso)
Ante o exposto, não vislumbro, no caso, qualquer dos requisitos delineados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para
a configuração da prerrogativa de foro e, portanto, REJEITO a preliminar, de modo a reafirmar a competência deste juízo para
o processo e julgamento do feito.
Seguindo na análise, defiro o pedido formulado pela defesa e determino a degravação do arquivo de áudio constante da fl. 24
do Inquérito Policial (autos físicos), juntando-se a estes autos eletrônicos o resultado da diligência. Em seguida, designe-se
data para a audiência de instrução.
Providencie-se as certidões de antecedentes criminais das denunciadas para, sendo o caso, subsidiar a proposta de
suspensão condicional do processo pelo Ministério Público Eleitoral, em audiência.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Icó/CE, ______ de março de 2020.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Processo 0600003-83.2020.6.06.0015
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-83.2020.6.06.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE ICÓ CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
SENTENÇA
I - DO RELATÓRIO
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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Trata-se de requerimento formulado pelo Diretório Estadual do Partido Social Liberal - PSL no Estado do Ceará, por meio do
qual solicita a suspensão dos efeitos de eventual suspensão de anotação de órgão partidário municipal no âmbito desta 15ª
Zona Eleitoral, a fim de se restabelecer o registro do referido órgão no município de Icó, especificamente.
Nos termos do que exposto na inicial, solicita-se o levantamento de eventuais baixas no registro de órgãos municipais em face
do decidido na ADI 6.032 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o fornecimento de informações acerca de eventual
irregularidade nos últimos 10 (dez) anos, referentes ao órgão municipal em análise.
No documento ID nº 756075, certidão do Cartório Eleitoral, dando conta da inexistência de anotação de suspensão do órgão
municipal de Icó, trazendo, ademais, as pendências do referido partido que se encontram no sistema informatizado desta
justiça especializada.
É o breve relato. Decido.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO
De fato, o Supremo Tribunal Federal, em 05.12.2019, julgou, por maioria, parcialmente procedente a ADI 6.032, para conferir
interpretação conforme a Constituição às seguintes normas: a) art. 47, caput e § 2º, da Res. TSE nº 23.432/2014; b) art. 48,
caput e § 2º, da Res. TSE nº 23.546/2017; e c) art. 42, caput, da Res. TSE nº 23.571/2018, de modo a afastar qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja
aplicada de forma automática, como consequência de decisão que julga as contas como não prestadas. Nos termos da
decisão, assegura-se que a penalidade somente poderá ser aplicada após decisão transitada em julgado decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, conforme art. 28 da Lei 9.096/95.
O art. 27 da Lei nº 9.868/99 confere, em regra, efeitos imediatos à decisão do STF em sede de ADI:
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado.
Portanto, existente a baixa na anotação do órgão partidário, possível o pedido de regularização. Todavia, conforme certificado
no documento ID 756075, inexiste qualquer suspensão do registro do referido órgão no presente momento, o que torna
despiciendo o presente feito. De fato, compulsando o Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP,
verifica-se que ou não foi determinada a suspensão da anotação do registro do órgão partidário quando do julgamento das
contas ou a determinação foi dada quando vigente a liminar na ADI acima referida, o que impediu a anotação. Uma vez julgado
o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.032, perderam o objeto os procedimentos de suspensão do registro do
órgão municipal, não se tendo efetivado, pois, qualquer suspensão.
III - DO DISPOSITIVO
Isto posto, com fundamento no art. 330 c/c art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o
feito sem resolução de mérito, porquanto manifestamente ausente o interesse de agir do autor.
Em relação ao pedido de expedição de certidão formulado, ainda que imprópria a esta via judicial, uma vez que já lavrada a
certidão pelo Cartório Eleitoral, poderá o partido dela fazer uso.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o interessado.
Após, arquive-se, independentemente de nova conclusão.
Icó/CE, _____ de março de 2020.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Processo 0600007-23.2020.6.06.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600007-23.2020.6.06.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE ICÓ CE
REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO TORRES
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIA RIBEIRO TORRES ROLIM - CE38075
SENTENÇA
I - DO RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas eleitorais formulado por MARCELO RIBEIRO TORRES, presidente do órgão
municipal do Partido Solidariedade em Icó/CE. Expõe, na inicial, a desaprovação das contas do referido partido, relativas ao
exercício 2018, em virtude da ausência de escrituração contábil digital (ECD), conforme consta dos autos nº 7993.2019.6.06.0015, que tramitaram nesta zona.
A seguir, certidão de lavra do escrivão cartorário, dando conta da desaprovação das contas, por ausência de escrituração
contábil digital, sem aplicação de sanção, ante a inexistência de recursos recebidos de forma irregular, conforme o decidido
nos autos supracitados.
Após, vieram os autos conclusos.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO
Cumpre esclarecer que, embora o requerente tenha invocado as disposições da Res. TSE nº 23.604/2019, aplica-se às contas
partidárias do exercício financeiro de 2018 a Res. TSE nº 23.546/2017, tanto aos aspectos procedimentais quanto ao conteúdo
das prestações de contas, nos termos dos arts. 75 e 76 da citada norma.
No art. 25, caput, da Res. TSE nº 23.546/2017, expressamente continha previsão de obrigatoriedade de manutenção da
escrituração contábil digital, "independentemente da existência ou não da movimentação financeira de qualquer natureza de
recurso", não sendo aplicáveis, portanto, as regras da Receita Federal do Brasil isentivas da obrigatoriedade em determinados
limites e condições.
Esse foi, inclusive, o entendimento construído pelo TSE durante a vigência da resolução acima citada, conforme citado na
fundamentação da sentença dos autos 79-93.2019.6.06.0015. Entendeu-se que norma da Receita Federal não poderia se
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sobrepor à exigência da resolução específica do TSE. Portanto, a exigência de ECD, à época, estava fulcrada em exigência
legal então vigente e fundamentada em base jurisprudencial pacífica do TSE.
Ainda, conforme certificado nos autos, não houve imposição de sanções, tendo em vista que a resolução pretérita previa como
penalidade única a devolução dos valores percebidos a título irregular, cumulada com multa no valor de 20% (art. 49). Não se
verificou, à época, recebimento de recursos de origem irregular, razão pela qual não se impôs qualquer sanção.
Por fim, a disciplina prevista na Res. TSE nº 23.604/2019 para regularização das contas (arts. 58 e seguintes) aplica-se
somente às contas julgadas não prestadas. No caso de contas desaprovadas, tem-se tão somente a aplicação de sanções e,
uma vez cumpridas, o retorno da agremiação à regularidade.
Se não há irregularidade a ser sanada, nem sanção a ser levantada, ausente o interesse processual.
III - DO DISPOSITIVO
Isto posto, com fulcro no art. 330, III c/c art. 485, I e VI, do CPC, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, porquanto
ausente o interesse processual.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Intime-se o interessado. Sentença registrada eletronicamente.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, arquive-se, independentemente de nova conclusão.
Icó/CE, 4 de maio de 2020.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE

028ª Zona Eleitoral
Portarias
Oficial de Justiça
PORTARIA N.º 01/2020/28ªZE/CE
Considerando que o servidor Marcos Youji Minami, Técnico Judiciário TRE/CE matrícula n. 71350, é Bacharel em Direito e
servidor devidamente lotado no Cartório Eleitoral desta 28ª Zona Eleitoral;
Considerando o disposto no art. 6º, § 4º da Resolução TRE/CE n. 696/2018 que autoriza a designação, em caráter não
eventual e por período determinado, de servidor do quadro da Justiça Eleitoral para o exercício da função de Oficial de Justiça;
Considerando o número de processos judiciais em andamento nesta 28ª Zona Eleitoral;
RESOLVE designar o servidor supramencionado para exercer a função de Oficial de Justiça desta Zona Eleitoral, a partir de 1º
de maio de 2020, pelo período de dois (2) anos, com autorização para utilização de veículo de sua propriedade na realização
das diligências, sem ônus para a Administração, nos termos da Resolução TRE/CE n. 696/2018.
Registre-se.
Publique-se./Divulgue-se.
Cumpra-se.
Juazeiro do Norte, 4 de maio de 2020.
Giacumuzaccara Leite Campos
Juiz Eleitoral da 28ª ZE/Juazeiro do Norte/CE
Editais
Prestação de Contas
EDITAL N.º 01/2020/28ªZE/CE
O Excelentíssimo Senhor Giacumuzaccara Leite Campos, Juiz Eleitoral da 28ª Zona, com sede no Município de Juazeiro do
Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem notícias, em cumprimento ao disposto no art. 44, I,
e 31, 2º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, que os Diretórios Municipais de Partidos Políticos abaixo discriminados
apresentaram a Prestação de Contas Anual de Partido, sendo facultado ao Ministério Público ou a qualquer agremiação
partidária interessada, no prazo de 3 (três) ou 5 (cinco) dias, conforme indicação abaixo, contados da publicação deste edital, a
apresentação de impugnação elaborada em petição fundamentada com relato de fatos, indicação de provas e pedido de
abertura de investigação para a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
Número PJe / Partido / Tipo Contas / Prazo p/ Impugnação
0600008-66.2020.6.06.0028 / PC DO B / ANUAL. EXE 2017 / 5 DIAS
0600016-61.2020.6.06.0119 / DC / ANUAL. EXE 2019 / 3 DIAS
0600017-46.2020.6.06.0119 / PSD / ANUAL. EXE 2019 / 3 DIAS
0600006-17.2020.6.06.0119 / PC DO B / ANUAL. EXE 2016 / 5 DIAS
0600007-02.2020.6.06.0119 / PC DO B / ANUAL. EXE 2014 / 5 DIAS
Observe-se o normativo vigente neste Regional acerca da contagem do prazo, diante da atual situação de pandemia.
Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 19 (dezenove) dia do mês de maio do ano de 2020
(dois mil e vinte). Eu, Saul Murilo Amorim Marcondes, Técnico Judiciário, matrícula n. 80.175, preparei e conferi o presente
Edital, que é subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral.
Giacumuzaccara Leite Campos
Juiz Eleitoral da 28ª ZE/Juazeiro do Norte/CE
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038ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE INDEFERIMENTO DE RAE N.º 09/2020
O Excelentíssimo Senhor Antônio Vandemberg Francelino de Freitas, MM. Juiz Eleitoral desta 38ª Zona Eleitoral, em
respondência, com sede em Campos Sales, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 57 da Lei
nº 4.737/65 (Código Eleitoral) e no art. 17 da Resolução TSE n.º 21.538/2003,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que foram INDEFERIDOS E EXCLUÍDOS
por este Juízo Eleitoral os requerimentos de Alistamento/Transferência Eleitorais, cujo relatório anexo se encontra disponível
em Cartório, nos termos do artigo 17, § 2º, e 18, § 5º, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e a quem possa interessar, determinou Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
afixar o presente Edital em local de costume, no átrio do Cartório Eleitoral em Campos Sales, bem como publicar no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, pelo que ficam os eleitores, nos casos de indeferimento dos
requerimentos solicitados pela ferramenta título net, cientes dos prazos específicos para recurso, referidos nos artigos 17, § 1º,
e 18, § 5º, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Dado e passado nesta Cidade de Campos Sales-CE, aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte). Eu,
Jacob Vasconcelos Matos, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Antonio Vandemberg Francelino de Freitas
Juiz Eleitoral em respondência
ANEXO
REQUERENTE /
PROTOCOLO TÍTULO NET
Antonio Aleson de Souza/
070380405203525872
Jhonatan Gleuber da Silva/
070380405203522873
Danilo Alves de Moura/
070380305203509625
Tereza Oliveira da Silva/
070380405203529738
Diego Pedro da Silva/
070380405203540871
João Paulo de Alencar Silva/
070380505203595915
Francisco Diego de Alencar/
070380605203690485
Luan José da Silva/
070380605203684906
Damião Raelisson de Sousa Miranda/
070380605203679821

DECISÃO
INDEFIRO o alistamento requerido, em virtude de não comprovação válida de
alistamento militar, necessário pela condição do requerente.
INDEFIRO o alistamento requerido, em virtude de não comprovação válida de
alistamento militar, necessário pela condição do requerente.
INDEFIRO a transferência requerida, em virtude de ausência documentação
obrigatória, fotografia, em estilo selfie, segurando, ao lado de sua face, o documento
oficial de identificação.
INDEFIRO a transferência requerida, em virtude de ausência documentação
obrigatória,foto frente e verso, apenas do documento de identificação
INDEFIRO o alistamento requerido, em virtude de não comprovação válida de
alistamento militar, necessário pela condição do requerente.
INDEFIRO o alistamento requerido, em virtude de não comprovação válida de
alistamento militar, necessário pela condição do requerente.
INDEFIRO o requerimento, em virtude de documentação incompleta.

INDEFIRO o alistamento requerido, em virtude de não comprovação válida de
alistamento militar, necessário pela condição do requerente.
INDEFIRO o alistamento requerido, em virtude de não comprovação válida de
alistamento militar, necessário pela condição do requerente e documentação
obrigatória, foto segurando o documento de identificação.
Antonio
Hermes
de
Negreiros INDEFIRO o alistamento requerido, em virtude de não comprovação válida de
Ribeiro/070380605203652940
alistamento militar, necessário pela condição do requerente.
Guilherme da Silva Lima/
INDEFIRO o alistamento requerido, em virtude de não comprovação válida do
documento comprovante de residência.
070380605203667882
Antônia Gilmara De Alencar Almeida
INDEFIRO a transferência requerida, em virtude de ausência documentação
obrigatória.
070380505203599600
FRANCISCO ARTUR SOUZA SILVA
INDEFIRO o requerimento, em virtude de documentação incompleta.
070380605203746960
Elias
Gilson
Pereira
Silva
/ EXCLUO a transferência requerida, em virtude de existir operação no cadastro
070380605203687786
eleitoral, com prazo menor de que um ano.
Gleice
Gouveia
Cavalcante/ EXCLUO a transferência requerida, em virtude de existir operação no cadastro
070380605203666401
eleitoral, com prazo menor de que um ano.
Marcio
Vilar
de
Souza
/ EXCLUO a transferência requerida, em virtude de existir operação no cadastro
070380605203675419
eleitoral, com prazo menor de que um ano.
Jessika
do
Nascimento
/ EXCLUO a transferência requerida, em virtude de existir operação no cadastro
070380505203572133
eleitoral, com prazo menor de que um ano.
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043ª Zona Eleitoral
Editais
Requerimentos de Alistamento Eleitoral Indeferidos
EDITAL N.º 009/2020
PRAZO: 05 (cinco dias)
A Excelentíssima Senhora Dra. YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR, MM. Juíza Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral, que
compreende os municípios de JUCÁS, CARIÚS e SABOEIRO, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei nº 6.996, de
07 de junho de 1982, art. 8º.
FAZ SABER aos abaixo relacionados ou a quem interessar, que poderão recorrer, querendo, dentro de 05 (cinco) dias, dos
pedidos de alistamentos eleitorais – RAEs (Resolução TSE nº 21.538/2003, art. 17) que foram INDEFERIDOS por decisão
judicial, conforme relação de eleitores a seguir, com quadros informativos separados por, nome, inscrição eleitoral e operação:
NOME
MARCOS VENICIUS DE SOUZA BEZERRA

INSCRIÇÃO ELEITORAL
094852740701

OPERAÇÃO
ALISTAMENTO

VITÓRIA LÍVIA DUARTE GOMES

094852750787

ALISTAMENTO

MIKAEL NASCIMENTO BEZERRA

094852700779

ALISTAMENTO

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ASSIS JÚNIOR

094852690736

ALISTAMENTO

FRANCISCO IZIDORIO DE SOUZA

034067112763

TRANSFERÊNCIA

LARICY LUIZ PEREIRA SILVA

091761340744

TRANSFERÊNCIA

MARIA DE JESUS LIMA COELHO

015281490736

TRANSFERÊNCIA

ALECSANDRA ALVES PINHEIRO

064436480795

TRANSFERÊNCIA

FLÁVIO HENRIQUE RODRIGUES SEVERIANO

079635860752

TRANSFERÊNCIA

WANDERSON GUEDES DA SILVA

087529780752

TRANSFERÊNCIA

MARIA GONÇALVES DE QUEIROZ

265345310167

TRANSFERÊNCIA

IZOELDO PEREIRA DA SILVA

089041160701

TRANSFERÊNCIA

ANTONIA LUZANEIDE DE OLIVEIRA GONÇALVES

031721120752

TRANSFERÊNCIA

SEBASTIÃO LIMA DA SILVA

156168350396

TRANSFERÊNCIA

ELZIRENE PEREIRA GONÇALVES

028074431627

TRANSFERÊNCIA

GIZELIA AUTO DE OLIVEIRA

068939270728

TRANSFERÊNCIA

MARIA JAILANE ANTUNES CLEMENTINO

082461400760

TRANSFERÊNCIA

MARIA LUCIANE GOMES DE SOUZA

056102441155

TRANSFERÊNCIA

CARLOS JARDESON VIEIRA BEZERRA

094852670779

ALISTAMENTO

MARIA IRACIR ANTUNES DE SOUSA

046849820736

TRANSFERÊNCIA

SILDERLANIO PEREIRA DE ALMEIDA

094852620760

ALISTAMENTO

HELÁDIO ALVES DE SOUZA

094852640728

ALISTAMENTO

ELIEL DE OLIVEIRA MARTINS

094852630744

ALISTAMENTO

LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA

094852650701

ALISTAMENTO
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FRANCISCO THIAGO FREIRE DOS SANTOS

094852660795

ALISTAMENTO

FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO
JOSIMAR LIMA RIBEIRO

094852830795
094851280701

ALISTAMENTO
ALISTAMENTO

MARIA MARTINS DA SILVA

061208760701

TRANSFERÊNCIA

ADRIENE FERREIRA DE JESUS

080143270701

TRANSFERÊNCIA

ANA ZENAIDE PEREIRA SILVA

253347340132

TRANSFERÊNCIA

ANTONIA SANTOS DE OLIVEIRA

040990260752

TRANSFERÊNCIA

ARISTONILDO BARBOZA SILVA

091059280736

TRANSFERÊNCIA

CARLOS ALBERTO DA SILVA NOBRE

432779360116

TRANSFERÊNCIA

CARLOS EDUARDO DA COSTA FERREIRA

083337560736

TRANSFERÊNCIA

EVERTON JUAREZ SOARES FLORES

087025570442

TRANSFERÊNCIA

SANDRA TEIXEIRA DIAS

061286100795

TRANSFERÊNCIA

JOSE CARLOS DANTAS BATISTA

047092480736

TRANSFERÊNCIA

JAISMAR MONTEIRO DE SOUSA

069974760744

TRANSFERÊNCIA

MIRIAN DIONIZIO DA SILVA

348697190183

TRANSFERÊNCIA

ROSINEIDE ALVES FERREIRA

080923630710

TRANSFERÊNCIA

JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA NETO

166950040116

TRANSFERÊNCIA

LIVIA CARLOS GOMES

093385760752

TRANSFERÊNCIA

MIRIÃ ANTONIO DA SILVA BRAGANCA FERREIRA

035285081473

TRANSFERÊNCIA

MARLENE CHAVES SOUZA

046378600701

TRANSFERÊNCIA

NARJARA SERAFIM CHAGAS

052441900736

TRANSFERÊNCIA

ELIELSO SENA MARTINS

094852720736

TRANSFERÊNCIA

FRANCISCA HELLEN LUCAS MADEIRA

094852550736

ALISTAMENTO

WELBER BRENO DOS SANTOS NASCIMENTO

094852600701

ALISTAMENTO

045ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL - PAD 11901/2020
A Excelentíssima Senhora Drª. Ticiane Silveira Melo Muniz, Juíza Eleitoral em respondência nesta 45ª Zona Eleitora de
Massapê/CE, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital e dele tiverem conhecimento que se encontra disponível para consulta na
sede desta 45ª Zona Eleitoral a relação dos eleitores que tiveram seus requerimentos de alistamento eleitoral, inscrição ou
transferência de domicílio eleitoral, formalizados neste Juízo e processados eletronicamente no período de encerramento do
cadastro, para que qualquer eleitor, delegado de partido político ou outro interessado passa interpor o recurso cabível, se
assim desejar, no prazo de 05 (cinco) dias, no caso do eleitor, e de 10 (dez) dias, no caso de partido político, nos termos do
parágrafo 6º do art. 44 da Lei nº 4.737/1965, parágrafo 1º do art. 17 e parágrafo 5º do art. 18 da Res. TSE n.º 21.538/2003. A
relação de requerimentos deferidos e indeferidos encontram-se disponíveis nos arquivos do Cartório Eleitoral. Entretanto, a fim
de privilegiar os princípios da Publicidade e da Transparência, e mesmo os interessados já tendo sido comunicados das
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decisões de seus requerimentos, segue anexada a este edital a relação dos requerimentos indeferidos, com o respectivo
motivo do indeferimento, cuja solicitação se deu através da ferramenta "Título Net", e a análise e tramitação tiveram como base
a Portaria Conjunta TRE nº 13/2020, publicada em 22/04/2020. E, para que chegue ao conhecimento de quem possa
interessar, a Meritíssima Juíza mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Dado e passado nesta cidade de Massapê/CE, Estado do Ceará, em 19 de maio de 2020. Eu,
_______(Antonio Cristiano Almeida Paula, Analista Judiciário – mat. 74375) digitei e subscrevi o presente edital que segue
assinado pela MMª Juíza Eleitoral.
TICIANE SILVEIRA MELO MUNIZ
Juíza Eleitoral em respondência – 45ª ZE
ANEXO – INDEFERIDOS – EDITAL PAD 11901/2020
REQUERENTE
CARLA VITÓRIA RIBEIRO (095773280728)
ANTONIA DE MARIA FAUSTINO (087484940736)
ANTÔNIO DE ASSIS DA SILVA (076542780752)

MOTIVO DO INDEFERIMENTO
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE e nem informação sobre a
forma de contato.

BEATRIZ GURGEL PONTES (048215220787)

Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE e nem forma de contato
válida.

CAIO MENDES DA ROCHA (085718950752)

Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE

CLEILTON FERREIRA COSTA (095773770701)
FRANCILENE
MAGALHAES
TORRES
(015658510710)
FRANCISCA
VALDA
MENDES
GOMES
(015638890787)
GILLIARD RIPARDO FURTADO (095773710710)
JOSÉ
RENAN
KELVEN
DE
AGUIAR
(076946840736)
KAUÊ GOMES FERREIRA (095773810795)
MANOEL AVELINO NETO (095773760728)
MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA DA SILVA
(086972290744)
MARIA DAS DORES MARQUES (028172690787)
MARIA GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA
(082295150787)
MARIA LARISSA DO NASCIMENTO PEREIRA
(092057840752)
NATALICIA SILVA (079972200795)

Não comprovação válida de identificação e de domicílio
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE

OCIAN FLORENCIO DE SOUSA (095773680710)

Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE e nem informação sobre a
forma de contato válido.

PEDRO HENRIQUE MARIANO BARBOSA
(095773700736)
SAMILLE NAYARA FERREIRA GOMES
(079966690710)
THAYS FREIRES OLIVEIRA (087709310779)

Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE
Não comprovação válida de identificação
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE

Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE
Não apresentação de documentos e forma de contato.
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE e nem informação sobre a
forma de contato.
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE

Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE
Não comprovação de vínculos com a 45ª ZE

049ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600022-84.2020.6.06.0049
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554)
PROCESSO Nº 0600022-84.2020.6.06.0049
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DE PACAJUS DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
DESPACHO
R. h.
Trata-se de pedido de cancelamento de filiação por suposta fraude e restabelecimento de filiação anterior.
O presente processo tem como parte autora a Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal – PSL do Ceará.
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 091

Fortaleza, quinta-feira, 21 de maio de 2020

Página 23

O autor alega que o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Pacajus filiou fraudulentamente FRANCISCO
BARBOSA PEREIRA em seu partido, antes filiado ao PSL (ID 1082585).
Foi apresentada ficha de filiação do eleitor ao PSL e declaração do próprio eleitor de que não se filiou a nenhum outro partido
após sua filiação ao PSL.
Considerando que o maior interessado na presente lide é o eleitor FRANCISCO BARBOSA PEREIRA, pois a decisão sua
filiação poderá ou não ser alterada, DETERMINO a intimação da parte autora, através do DJE, para emendar a inicial, no prazo
de 5 (cinco) dias, incluindo no polo ativo o eleitor supostamente prejudicado.
Determino ainda, em ato contínuo, a citação do PSDB de Pacajus, através do email registrado no SGIP, conforme Resolução
TRE-CE nº 767/2020, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando, inclusive, a ficha de
filiaçao do eleitor envolvido, ao seu partido.
Expedientes necessários.
PACAJUS, 19 de maio de 2020
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz da 049ª ZONA ELEITORAL DE PACAJUS CE

064ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 12/2020
Prazo: 10 dias
O MM. Juiz da 064ª Zona Eleitoral sediada em Coreaú-CE, Dr. Guido de Freitas Bezerra, no uso de suas atribuições legais.
TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, nos termo da Resolução nº
21.538/2003, art. 17, § 1º, e art. 18,§§ 4º,§§ 5º, a relação anexa, contendo pedidos de ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO e SEGUNDA VIA deferidos por este Juízo Eleitoral e incluindo no Cadastro Nacional de Eleitores, referente ao
período de 01(primeiro) a 15(quinze) de maio de 2020, cabendo, nesses casos de deferimentos, recursos de qualquer partido
político no prazo de 10(dez) dias, contados a partir da colocação da respectiva listagem à disposição das agremiações
partidárias, a qual segue anexa.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente Edital no local de
costume aos 15(quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020). Eu,_________, Conceição Maria de Oliveira
Gomes, servidora do Cartório Eleitoral da 64ª ZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo MM Juiz
Eleitoral.
Coreaú-CE, 15 de maio de 2020.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral da 64ª ZE/CE
Anexo ao Edital nº 12/2020
Origem: ZE 64 Zona: 064 Municipio: 13811 - COREAÚ
Data de Processamento: 01/05/2020 a 15/05/2020
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
ADALBERTO SOUZA PEREIRA 095985990795 ALISTAMENTO 1210 33 07/05/2020 0053/2020
ALICE GOMES DE AGUIAR 095986060752 ALISTAMENTO 1147 83 08/05/2020 0054/2020
ANA LIVIA MELO ALBUQUERQUE MOREIRA 095985960744 ALISTAMENTO 1058 128 07/05/2020 0053/2020
ANA MANOELA AGUIAR DE CARVALHO 095986540752 ALISTAMENTO 1228 35 14/05/2020 0057/2020
ANTONIA AGUIAR PORTELA SOUZA 059672320736 TRANSFERÊNCIA 1147 20 12/05/2020 0055/2020
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS 036810050736 TRANSFERÊNCIA 1147 24 08/05/2020 0054/2020
ANTONIA ROSÉLIA CANUTO DA SILVA 095986100736 ALISTAMENTO 1392 87 08/05/2020 0054/2020
ANTONIA ROSILENE BATISTA DO NASCIMENTO 066968570779 TRANSFERÊNCIA 1392 87 14/05/2020 0057/2020
ANTONIA VANDERLI MOREIRA ALVES 019531130736 TRANSFERÊNCIA 1058 128 08/05/2020 0054/2020
ANTONIO ELTON DE MENEZES 095986430701 ALISTAMENTO 1392 97 13/05/2020 0056/2020
ANTONIO HUDSON SOUZA FERNANDES 092065390728 TRANSFERÊNCIA 1031 5 07/05/2020 0053/2020
ANTONIO JUNIOR AZEVEDO 067253560736 TRANSFERÊNCIA 1147 57 07/05/2020 0053/2020
ANTONIO LIMA CANUTO 095986490795 ALISTAMENTO 1392 97 14/05/2020 0057/2020
ANTÔNIO RONE FERNANDES PORTELA 095986320744 ALISTAMENTO 1147 57 11/05/2020 0055/2020
ANTONIO WESLLEY MOREIRA DE SALES 095985760701 ALISTAMENTO 1058 128 05/05/2020 0052/2020
APARECIDA FERREIRA PIMENTEL BRAGA 058828150701 TRANSFERÊNCIA 1392 87 15/05/2020 0058/2020
BARBARA KELLY MOTA SILVA 095986040795 ALISTAMENTO 1147 25 08/05/2020 0054/2020
BENEDITO AGUIAR ELIAS 038343880760 TRANSFERÊNCIA 1147 22 13/05/2020 0056/2020
CLEVIANNY VIEIRA DO PRADO 095986260701 ALISTAMENTO 1538 88 11/05/2020 0055/2020
DAIANE SOUSA DA SILVA 095986520795 ALISTAMENTO 1392 74 14/05/2020 0057/2020
DAMIAO SOUZA DA ROCHA 080376660752 TRANSFERÊNCIA 1228 95 08/05/2020 0054/2020
DÁVILA CRISTINY DA COSTA SIQUEIRA 095986560710 ALISTAMENTO 1040 125 14/05/2020 0057/2020
EDNA DA SILVA LOURENÇO 095986460744 ALISTAMENTO 1252 118 14/05/2020 0057/2020
EDSON FERREIRA DA SILVA 012357792003 TRANSFERÊNCIA 1147 20 07/05/2020 0053/2020
ERIGENIO PEREIRA DA SILVA 075462410795 TRANSFERÊNCIA 1031 5 15/05/2020 0058/2020
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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ERISMAR BARBOSA DA SILVA 095985870752 ALISTAMENTO 1147 83 07/05/2020 0053/2020
FÁBIO CANUTO RODRIGUES 095986120701 ALISTAMENTO 1392 97 08/05/2020 0054/2020
FABRÍCIO CANUTO RODRIGUES 095986170701 ALISTAMENTO 1392 87 08/05/2020 0054/2020
FRANCISCA EMÍDIO DE SOUZA 095985850795 ALISTAMENTO 1090 16 07/05/2020 0053/2020
FRANCISCA FLÁVIA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO 079795610779 TRANSFERÊNCIA 1252 118 14/05/2020 0057/2020
FRANCISCA LISANDRA PORTELA SILVA 095986190779 ALISTAMENTO 1228 34 08/05/2020 0054/2020
FRANCISCA RUFINO DO NASCIMENTO 095986400752 ALISTAMENTO 1520 99 13/05/2020 0056/2020
FRANCISCA SOARES DA SILVA 087691280701 REVISÃO 1252 118 08/05/2020 0054/2020
FRANCISCO ANTONIO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO 081751740752 TRANSFERÊNCIA 1252 118 14/05/2020 0057/2020
FRANCISCO BRUNO DE SOUSA 080377850787 TRANSFERÊNCIA 1392 74 13/05/2020 0056/2020
FRANCISCO GUSTAVO AZEVEDO AGUIAR 095985860779 ALISTAMENTO 1228 77 07/05/2020 0053/2020
FRANCISCO RAI DO NASCIMENTO RODRIGUES 095985780760 ALISTAMENTO 1090 69 05/05/2020 0052/2020
FRANCISCO WILAME DE OLIVEIRA BAIMA 080808500760 TRANSFERÊNCIA 1147 83 08/05/2020 0054/2020
GERARDO MERES DE AGUIAR 019470990710 TRANSFERÊNCIA 1147 22 11/05/2020 0055/2020
GLEICIANE PRADO DO NASCIMENTO 095985830728 ALISTAMENTO 1147 24 07/05/2020 0053/2020
GLEISSE AZEVEDO VENTURA PONTE 079578980752 TRANSFERÊNCIA 1147 23 05/05/2020 0052/2020
GUILHERME COSTA GOMES 095986450760 ALISTAMENTO 1538 96 13/05/2020 0056/2020
HERMANA MARIA SILVA SOUSA 095986380736 ALISTAMENTO 1147 26 12/05/2020 0055/2020
HIANA PRADO ARAUJO 062252800710 TRANSFERÊNCIA 1406 90 07/05/2020 0053/2020
IMACULADA CONCEIÇÃO MOREIRA DE SALES 052775460710 TRANSFERÊNCIA 1058 128 05/05/2020 0052/2020
ÍTALO DAMASCENO CHAGAS 095986230752 ALISTAMENTO 1147 25 08/05/2020 0054/2020
JANAINA VITOR PRUDENCIO 078111651104 TRANSFERÊNCIA 1538 88 14/05/2020 0057/2020
JOÃO FELIPE DE SOUZA ALVES 095986470728 ALISTAMENTO 1325 115 14/05/2020 0057/2020
JOAO MARCOS TEXEIRA AGUIAR 095986410736 ALISTAMENTO 1147 23 13/05/2020 0056/2020
JOÃO VICTOR SOUSA AGUIAR 095986550736 ALISTAMENTO 1147 20 14/05/2020 0057/2020
JOCENI AGUIAR MOITA 074615260728 TRANSFERÊNCIA 1147 23 08/05/2020 0054/2020
JOSÉ DAVILO AGUIAR SILVA 075428910710 TRANSFERÊNCIA 1147 57 13/05/2020 0056/2020
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS 095986440787 ALISTAMENTO 1422 100 13/05/2020 0056/2020
JOSE EVANILDO SILVA DIOLINDA 245062010175 TRANSFERÊNCIA 1392 97 14/05/2020 0057/2020
JOSE PAULO NETO 043209990787 TRANSFERÊNCIA 1147 22 08/05/2020 0054/2020
JOSE RIBAMAR DE SOUZA RUFINO 042068770701 TRANSFERÊNCIA 1325 115 07/05/2020 0053/2020
KARLLA JEYS ARAUJO DOS SANTOS 070022780701 TRANSFERÊNCIA 1147 26 07/05/2020 0053/2020
LARISSA DA COSTA RODRIGUES 092135190760 TRANSFERÊNCIA 1147 24 15/05/2020 0058/2020
LUCAS EMANUEL FAUSTINO DO NASCIMENTO 092395110728 TRANSFERÊNCIA 1147 23 15/05/2020 0058/2020
LUCILENE AGUIAR NERI PORTELA 019471540787 TRANSFERÊNCIA 1147 24 13/05/2020 0056/2020
LUCRENE NERI PORTELA 020507082097 TRANSFERÊNCIA 1147 25 13/05/2020 0056/2020
MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO 095986480701 ALISTAMENTO 1392 74 14/05/2020 0057/2020
MANOEL SILVA FERNANDES DA COSTA 077428440779 TRANSFERÊNCIA 1147 22 07/05/2020 0053/2020
MANUEL WILLIAN SANTOS DE AGUIAR 095985820744 ALISTAMENTO 1449 104 07/05/2020 0053/2020
MARCOS VINICIUS PRADO 095986140760 ALISTAMENTO 1147 26 08/05/2020 0054/2020
MARIA DILURDES BRAGA DE SOUSA 061536690752 TRANSFERÊNCIA 1147 21 08/05/2020 0054/2020
MARIA JULIA SOARES SOUSA 095986250710 ALISTAMENTO 1538 86 08/05/2020 0054/2020
MARIA SOCORRO PONTE NERES 047654590779 TRANSFERÊNCIA 1333 117 08/05/2020 0054/2020
MARIA SOCORRO SOUZA FERNANDES NETA 085721890710 TRANSFERÊNCIA 1031 5 08/05/2020 0054/2020
MATEUS SOUZA FRANÇA 086934290752 TRANSFERÊNCIA 1147 20 08/05/2020 0054/2020
MILLANE TELES PORTELA DE OLIVEIRA 072473980736 TRANSFERÊNCIA 1031 5 14/05/2020 0057/2020
PAULA PEREIRA FIALHO 095986500728 ALISTAMENTO 1228 95 14/05/2020 0057/2020
PAULO HENRIQUE RIBEIRO ELIAS 095985810760 ALISTAMENTO 1031 5 07/05/2020 0053/2020
PAULO ROBERTO AGUIAR PESSOA 056027800701 TRANSFERÊNCIA 1147 21 13/05/2020 0056/2020
PAULO SERGIO OLIVEIRA SILVA 028776900795 TRANSFERÊNCIA 1147 83 13/05/2020 0056/2020
RAQUEL MACHADO FERREIRA 095986090701 ALISTAMENTO 1147 57 08/05/2020 0054/2020
RICARDO AGUIAR LIRA 095985940787 ALISTAMENTO 1180 28 07/05/2020 0053/2020
ROSALIA SILVA VITOR DE SÁ 030725910779 TRANSFERÊNCIA 1538 88 14/05/2020 0057/2020
VALNEI DUARTE SILVA 095985880736 ALISTAMENTO 1147 21 07/05/2020 0053/2020
VANDERLEY ALBUQUERQUE DE SOUZA 063909400752 TRANSFERÊNCIA 1252 118 13/05/2020 0056/2020
VENICIUS SOUZA LIMA 095986160728 ALISTAMENTO 1449 18 08/05/2020 0057/2020
Origem: ZE 64 Zona: 064 Municipio: 14770 - MORAÚJO
Data de Processamento: 01/05/2020 a 15/05/2020
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
ALEX DOS SANTOS MELO 066792860701 TRANSFERÊNCIA 1120 114 13/05/2020 0056/2020
ALEX SENA DO NASCIMENTO 095986280760 ALISTAMENTO 1112 110 11/05/2020 0055/2020
ALINE ARAÚJO MOREIRA 095986420710 ALISTAMENTO 1104 113 13/05/2020 0056/2020
AMANDA CONCEIÇÃO BARBOSA 095985900752 ALISTAMENTO 1058 46 07/05/2020 0053/2020
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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ANA KERCIA PEREIRA ARAÚJO 095986080710 ALISTAMENTO 1031 65 08/05/2020 0054/2020
ANDRESSA MARIA DE SOUZA 095986510701 ALISTAMENTO 1040 129 14/05/2020 0057/2020
ANTONIA ALENITA DE CARVALHO 060191790710 TRANSFERÊNCIA 1198 103 07/05/2020 0053/2020
ANTÔNIA JANIELLE VITURINO COSME 095986340701 ALISTAMENTO 1082 48 11/05/2020 0055/2020
ANTONIA LIDUINA VITORINO 019537920710 TRANSFERÊNCIA 1120 114 14/05/2020 0057/2020
ANTONIA MARIA LIMA CARVALHO 095985970728 ALISTAMENTO 1180 102 07/05/2020 0053/2020
ANTÔNIA MARIA LIMA DO NASCIMENTO 095986020728 ALISTAMENTO 1120 114 08/05/2020 0054/2020
ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO 047404230701 TRANSFERÊNCIA 1198 103 07/05/2020 0053/2020
ANTONIA TAYANE FERNANDES PAIXÃO 095986220779 ALISTAMENTO 1120 114 08/05/2020 0054/2020
ANTÔNIO DOUGLAS GOMES VASCONCELOS 095986000760 ALISTAMENTO 1104 113 08/05/2020 0054/2020
ANTONIO LEANDRO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 084621960760 TRANSFERÊNCIA 1198 103 07/05/2020 0053/2020
ANTONIO LEONARDO GOMES 095986580787 ALISTAMENTO 1120 114 15/05/2020 0058/2020
AURIZETE DUARTE DE ASSIS 052376980728 TRANSFERÊNCIA 1040 129 14/05/2020 0057/2020
BENEDITO ANTÔNIO ÂNGELO 019536320710 TRANSFERÊNCIA 1236 111 08/05/2020 0054/2020
CARLOS HENRIQUE COSTA SAMPAIO 095986600701 ALISTAMENTO 1058 78 15/05/2020 0058/2020
DÉBORA SUELEN SOUZA GOMES 095986610787 ALISTAMENTO 1120 114 15/05/2020 0058/2020
ELIAS ANGELO DO NASCIMENTO 095985730752 ALISTAMENTO 1104 113 05/05/2020 0052/2020
ESMAEL BARBOSA RODRIGUES 095985910736 ALISTAMENTO 1040 120 07/05/2020 0053/2020
FELIPE FERREIRA DA SILVA 095986350795 ALISTAMENTO 1236 111 11/05/2020 0055/2020
FERNANDA KRISTELLY FERREIRA RIBEIRO 095985640760 ALISTAMENTO 1082 48 04/05/2020 0052/2020
FRANCIEL MOREIRA DE ARAÚJO 091654270701 TRANSFERÊNCIA 1112 110 08/05/2020 0054/2020
FRANCIELIO CEZAR DE CARVALHO 038343410701 TRANSFERÊNCIA 1180 102 07/05/2020 0053/2020
FRANCISCA ALVES DA COSTA 095986240736 ALISTAMENTO 1040 120 08/05/2020 0054/2020
FRANCISCA RIBEIRO MOREIRA 084758890795 TRANSFERÊNCIA 1252 54 08/05/2020 0054/2020
FRANCISCA SACHA SENA DO NASCIMENTO 095985750710 ALISTAMENTO 1112 110 05/05/2020 0052/2020
FRANCISCO FABRICIO BARBOSA DA SILVA 030614720744 TRANSFERÊNCIA 1058 44 07/05/2020 0053/2020
FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO 015116082356 TRANSFERÊNCIA 1058 92 08/05/2020 0054/2020
FRANCISCO JOSICLEY CAVALCANTE SALES 059677830701 TRANSFERÊNCIA 1031 41 08/05/2020 0054/2020
FRANCISCO KAILANO SOUSA ALBUQUERQUE 095985710795 ALISTAMENTO 1040 39 05/05/2020 0052/2020
FRANCISCO REGIS SILVA ANDRADE 081052800744 TRANSFERÊNCIA 1210 126 08/05/2020 0054/2020
FRANCISCO SILVA AGUIAR 095985620701 ALISTAMENTO 1236 111 04/05/2020 0052/2020
GABRIELA COSTA DO NASCIMENTO 095986030701 ALISTAMENTO 1112 110 08/05/2020 0054/2020
GENI BELCHIOR DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 015116092330 TRANSFERÊNCIA 1058 46 08/05/2020 0054/2020
IDELZUITE MARIA FERREIRA 019536780701 TRANSFERÊNCIA 1236 111 05/05/2020 0052/2020
IRIS MARIA MOREIRA 095986010744 ALISTAMENTO 1112 110 08/05/2020 0054/2020
IVANILDO ALVES MUNIZ 020346272216 TRANSFERÊNCIA 1120 114 11/05/2020 0055/2020
JOANA D ARC GOMES FERREIRA 058893840795 TRANSFERÊNCIA 1120 114 13/05/2020 0056/2020
JOÃO BATISTA ALBUQUERQUE 095986070736 ALISTAMENTO 1112 110 08/05/2020 0054/2020
JOÃO BATISTA SAMPAIO AGUIAR 030495040701 TRANSFERÊNCIA 1058 45 13/05/2020 0056/2020
JOÃO SILVA TELES FILHO 095986210795 ALISTAMENTO 1058 92 08/05/2020 0054/2020
JOAQUIM DA SILVA COSTA 095986330728 ALISTAMENTO 1112 110 11/05/2020 0055/2020
JOSE CARLOS SOUZA GOMES 078759940736 TRANSFERÊNCIA 1120 114 07/05/2020 0053/2020
JOSE DEMONTIER DE CARVALHO 060191700787 REVISÃO 1198 103 07/05/2020 0053/2020
KELIANE OLIVEIRA MOREIRA 095985720779 ALISTAMENTO 1236 111 05/05/2020 0052/2020
MAÍSA RIBEIRO DA SILVA 095986110710 ALISTAMENTO 1023 112 08/05/2020 0054/2020
MAISON BANDEIRA DA SILVA 057420500752 TRANSFERÊNCIA 1236 111 04/05/2020 0052/2020
MARCOS DOUGLAS GOMES PAIVA 095986300787 ALISTAMENTO 1112 110 11/05/2020 0055/2020
MARIA CAMILA DAVI DE SOUSA 095985700701 ALISTAMENTO 1112 110 04/05/2020 0052/2020
MARIA CICERA FERNANDES ALVES 095985950760 ALISTAMENTO 1040 47 07/05/2020 0053/2020
MARIA CLARA DA COSTA FERREIRA 095985650744 ALISTAMENTO 1112 110 04/05/2020 0052/2020
MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DE SOUSA 001765740744 TRANSFERÊNCIA 1180 102 13/05/2020 0056/2020
MARIA KAILANE DE SENA ANGELO 095985630787 ALISTAMENTO 1236 111 04/05/2020 0052/2020
MARIA PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO 095985660728 ALISTAMENTO 1112 110 04/05/2020 0052/2020
MARIA SOLANGE OLIVEIRA BELCHIOR 075912970701 TRANSFERÊNCIA 1058 62 05/05/2020 0052/2020
MARIA ZENALIA OLIVEIRA DE ARAÚJO 086971670701 TRANSFERÊNCIA 1058 92 07/05/2020 0053/2020
MATEUS CAVALCANTE ALVES 095986150744 ALISTAMENTO 1058 44 08/05/2020 0054/2020
NAIANE SOUZA SILVA 095986200701 ALISTAMENTO 1058 45 08/05/2020 0054/2020
NAIARA SOUZA SILVA 095986180795 ALISTAMENTO 1058 62 08/05/2020 0054/2020
RAIMUNDA NONATA AGUIAR 019546040710 TRANSFERÊNCIA 1058 92 14/05/2020 0057/2020
REBECA SAMPAIO VASCONCELOS 095985890710 ALISTAMENTO 1023 112 07/05/2020 0053/2020
REGINA LETÍCIA VASCONCELOS GOMES 095985770787 ALISTAMENTO 1058 45 05/05/2020 0052/2020
RENATA DOS SANTOS NASCIMENTO 095986050779 ALISTAMENTO 1210 126 08/05/2020 0054/2020
ROBERTA GONÇALO DE ALBUQUERQUE 019445580701 TRANSFERÊNCIA 1198 103 07/05/2020 0053/2020
SARAH KETLEY DE OLIVEIRA ROCHA 091656600752 TRANSFERÊNCIA 1120 114 04/05/2020 0052/2020
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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SUIANE SANTOS LOURENÇO 095985930701 ALISTAMENTO 1210 126 07/05/2020 0053/2020
TALYA SOARES RODRIGUES 095985790744 ALISTAMENTO 1104 113 05/05/2020 0052/2020
TASSO MOREIRA DE AGUIAR 095986530779 ALISTAMENTO 1104 113 14/05/2020 0057/2020
VALDINAR DA COSTA FERNANDES 049240640710 TRANSFERÊNCIA 1058 44 15/05/2020 0058/2020
VERA LUCIA ARAUJO BARBOSA 019514780760 TRANSFERÊNCIA 1058 78 07/05/2020 0053/2020
VITÓRIA DAIANE ALBUQUERQUE MONTE 095986130787 ALISTAMENTO 1031 41 08/05/2020 0054/2020
VITÓRIA ELLEN SOUZA GOMES 095985920710 ALISTAMENTO 1120 114 07/05/2020 0053/2020
VITORIA RAYSSA ALBUQUERQUE CARVALHO 095985980701 ALISTAMENTO 1252 54 07/05/2020 0053/2020
Total de documentos impressos : 157

079ª Zona Eleitoral
Decisões
Requerimento de Transferência
Nome: Priscila da Silva Mesquita
Advogado: Antônio Clemilton de Lima Costa – OAB/CE 25.809
Advogado: José de Sousa Farias Neto – OAB/CE 37.623
Inscrição Eleitoral: 0800 6217 0728
Protocolo (Título-Net): 070793004203458271
DECISÃO
Trata-se de Requerimento de Transferência de Domicílio Eleitoral apresentado eletronicamente por meio do Pré-atendimento
Eleitoral - Título-Net, na forma prevista na Resolução TSE nº 23.615/2020 e na Portaria Conjunta nº 13/2020 do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE e Corregedoria Regional Eleitoral - CRE/CE.
Em manifestação apresentada ao Cartório Eleitoral, a requerente alegou, em suma, ter ingressado, em 06/09/2019, como
servidora pública no Município de Pacujá, na função de odontóloga, fixando, desde então, domicílio na referida cidade, motivo
pelo qual faria jus à transferência do domicílio eleitoral, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o breve relatório. Decido.
Nos termos do art. 18, II, da Resolução TSE nº 21.538/03, a transferência do eleitor somente será admitida caso tenha havido
o “transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última transferência”, não se aplicando a regra, contudo, ao
“servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência” (§ 1º).
No caso, conforme certificado por servidor do Cartório Eleitoral, não transcorreu pelo menos um ano entre a data da última
transferência da eleitora (12/07/2019) e a data do presente requerimento de transferência (30/04/2020). Da mesma forma, não
foi explicitada nenhuma situação que ensejasse o enquadramento da requerente na exceção prevista no dispositivo
regulamentar acima, no sentido de ser servidora pública removida ou transferida para o Município objeto do pedido.
Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pela Requerente, observa-se que a legislação apenas excepciona a
realização da transferência de domicílio eleitoral em menos de um ano da última operação equivalente na hipótese de
transferência ou remoção de servidor público, uma vez que está envolvido o interesse da Administração Pública no referido
deslocamento, suficiente a mitigar tal regra temporal no âmbito eleitoral.
No caso em questão, contudo, em que a própria requerente afirma se tratar do “primeiro emprego”, não se vislumbra razão
suficiente para relativização da regra, sendo de se destacar que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não se
destinam à mitigação de regra legal certa e determinada, mas sim à ponderação de conflitos de normas constitucionais, o que
não é o caso dos autos.
Desse modo, imperioso o indeferimento do pleito em questão em face de ausência de fundamentação legal que justifique a
procedência do pedido.
Ante o exposto, INDEFIRO o Requerimento de Transferência de Domicílio Eleitoral apresentado por Priscila da Silva Mesquita.
Comunique-se a interessada pelo meio informado no requerimento eletrônico.
Oportunamente, publique-se edital contendo a relação dos pedidos indeferidos (art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 21.538/03)
Arquive-se o presente procedimento no Cartório Eleitoral.
Reriutaba/CE, 18 de maio de 2020.
ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
Juiz Eleitoral em respondência
Despachos
Processo 0600004-70.2020.6.06.0079
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600004-70.2020.6.06.0079 / 079ª ZONA ELEITORAL DE RERIUTABA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
DESPACHO
Considerando que a presente petição faz referência ao Partido Socialista Liberal – PSL do Município de Cariús, que se
encontra sob a jurisdição eleitoral da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada no Município de Jucás, determino a
redistribuição do feito para a referida Zona 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
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Reriutaba/CE, data do sistema eletrônico.
ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
Juiz Eleitoral em respondência

080ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600011-59.2020.6.06.0080
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600011-59.2020.6.06.0080
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
DECISÃO
R. h.
A teor da certidão ID nº 812010, com fulcro no art. 52 da subsidiária Lei nº 9.784/1999, indefiro os pedidos aduzidos por falta
de interesse de agir, posto que impossível a realização de seu objetivo, na medida em que não há nenhuma sanção de
suspensão do órgão de direção do PSL -17 a ser levantada no âmbito da jurisdição desta 80ª Zona Eleitoral - Fortaleza,
devendo ele (partido) diligenciar junto as demais zonas da Capital para verificar a autoridade que possivelmente emanou tal
ordem.
Intime-se o peticionante para os devidos fins e, após cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
FORTALEZA, 31 de março de 2020
FATIMA MARIA ROSA MENDONCA
Juiz da 080ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
Processo 0600016-72.2020.6.06.0083
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600016-72.2020.6.06.0083
RESPONSÁVEL: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SERGIO NUNES CAVALCANTE FILHO - CE21792
DECISÃO
Vistos, etc.
Impende ressaltar ab initio que, conforme rápida consulta a ferramenta de Acompanhamento processual do sítio deste Egrégio
Tribunal, as contas das Eleições 2018 do requerente, já foram julgadas não prestadas, operando-se o trânsito em julgado, não
comportando, portanto, a devolução de prazo de reapresentação de contas.
Assim sendo, indefiro o pedido ID nº 621669, facultando ao órgão partidário, todavia, requerer na forma do art. 83, § 2º, da
Res. TSE nº 23.553/2017, a regularização de sua situação, através de requerimento, que deve ser instruído com todos os
dados e documentos previstos no art. 56 da mesma resolução, utilizando-se exclusivamente, em relação àentrega desses
dados, o módulo de cadastro do SPCE.
Expedientes necessários.
Intime-se o interessado e o o Ministério Público.
Após, arquive-se observadas as formalidades legais.
Cumpra-se.
FORTALEZA, 26 de março de 2020
FATIMA MARIA ROSA MENDONCA
Juiz da 080ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
Processo 0600017-03.2019.6.06.0080
PROCESSO PJe Nº 0600017-03.2019.6.06.0080
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL PSL COMISSAO PROVISORIA
Advogados do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO FEITOSA CARVALHO GOMES - CE13398, LUIZ CESAR BARBOSA LOPES GO34850, DIEGO DE ANDRADE TRINDADE - CE40867-A, DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE18231, CHRISTIANNA LUCIA
GONDIM SOARES - CE5945
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de petição de regularização de contas não prestadas nas Eleições 2018, ajuizada pelo órgão municipal do PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - PSL, com fundamento no art. 83, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 alterada pelo art. 80, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Alega, em síntese, que “não realizou qualquer movimentação financeira em relação às Eleições Gerais, não tendo recebido
recursos e muito menos realizado gastos”.
Ao final, requereu o restabelecimento do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, evitando a suspensão do
registro ou da anotação do órgão partidário.
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Não juntou os dados e documentos previstos no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 nem utilizou, em relação aos dados,
o sistema de que trata o art. 54 da mesma Resolução.
Cientificado o Partido não atendeu ao despacho ID nº 443698 nem ao despacho ID nº 822187, instruindo novamente os
mesmos documentos do evento ID nº 704851, descumprimento as determinações de emenda com a preclusão consumativa do
ato.
É o breve relatório. Decido.
O requerimento de regularização de contas não prestadas deve ser subscrito por advogado e instruída com o auxílio de
contador para o preenchimento de documentos elaborados e transmitidos, por meio do sistema informatizado, adotado pela
Justiça Eleitoral na respectiva eleição.
Sobre o assunto, dispõe o art. 80, § 2º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019: "deve ser instruído com todos os dados e
documentos previstos no art. 53 desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54".
É imperioso observar, ainda, o que prescreve o art. 54 da mesma Resolução, in verbis: “A prestação de contas deve ser
elaborada e transmitida, por meio do SPCE, após o que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na internet" .
No caso dos autos, a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade, tornando inviável a
apreciação do requerimento.
Saliente-se que o indeferimento da petição inicial, neste caso, é medida imperativa diante da recalcitrância do requerente,
posto que não cumpriu a determinação de emenda de juntada de documentos, em manifesto descumprimento à
decisão ID nº 822187 reapresentando no evento ID nº 881586 os mesmos documentos do evento ID nº 704697.
Ante o exposto, na forma do art. 485, I c/c art. 317, do NCPC, INDEFIRO A INICIAL, e em consequência julgo EXTINTO o
processo, sem julgamento.
Poderá servir a cópia da presente como carta ou mandado, dispensado o registro do número de ordem.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
FORTALEZA, 14 de abril de 2020.
FATIMA MARIA ROSA MENDONCA
Juiz da 080ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE

083ª Zona Eleitoral
Editais
ALISTAMENTOS, REVISÕES E TRANSFERÊNCIAS ELEITORAIS. 1ª QUINZENA. MAIO 2020.
EDITAL Nº 16/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. Auro Lemos Peixoto Silva, MM. Juiz da 83ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do
Ceará, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado nos artigos 17 e
18 da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para
consulta, a relação de alistamentos, transferências e revisões dos eleitores deferidos desta 83ª Zona Eleitoral, relativas ao
período de 1º a 15 de maio de 2020, bem como dos pedidos indeferidos.
Dos pedidos indeferidos, poderão os alistados ou eleitores recorrerem no prazo de 5 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE nº
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital, que vai
também afixado no local de costume.
Fortaleza/CE, 20 de maio de 2020. Eu, Marco Antonio Martins Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Dr. Auro Lemos Peixoto Silva
Juiz Eleitoral – 83ª ZE/CE

093ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600057-43.2019.6.06.0093
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600057-43.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: ERICA RODRIGUES CARLOS
SENTENÇA
Cuida-se de requerimento geral, da lavra da senhora ERICA RODRIGUES CARLOS, objetivando justificar a sua ausência ao
primeiro turno da eleição de 2018, face a sua convocação para servir no retroaludido prélio eleitoral.
A eleitora supracitada foi devidamente intimada, conforme se vê na Devolução do Aviso de Recebimento (ID 322000), que
consta a sua assinatura, mesmo assim, não se manifestou acerca do real motivo do seu não comparecimento à mesa
receptora de votos, para a qual fora convocada, deixando decorrer o prazo, nos termos da certidão acostada aos autos (ID
670517).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral entende que pelo descaso apresentado pelo(a) faltoso(a) para com a
Justiça Eleitoral, que seja aplicada a multa (ID 687173).
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Assim, tenho como não comprovada a escusa apresentada, e em consonância com o parecer ministerial, bem como para não
abrir precedente de deferimento sem a devida comprovação da justificação correspondente, arbitro multa no seu grau mínimo,
dado perfil sócio econômico da justificante, a ser quitada no prazo de 30 (trinta) dias úteis.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza, CE., 01 de abril de 2020.
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz eleitoral.
Processo 0600029-75.2019.6.06.0093
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600029-75.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: MARLENE FERREIRA CHAVES
SENTENÇA
Cuida-se de requerimento geral, da lavra da senhora MARLENE FERREIRA CHAVES, objetivando justificar a sua ausência ao
primeiro e segundo turnos da eleição de 2018, face a sua convocação para servir no retroaludido prélio eleitoral.
A eleitora supracitada foi devidamente intimada, conforme se vê na Devolução do Aviso de Recebimento (ID 427169 ), que
consta a sua assinatura, mesmo assim, não se manifestou acerca do real motivo do seu não comparecimento à mesa
receptora de votos, para a qual fora convocada, deixando decorrer o prazo, nos termos da certidão acostada aos autos
(ID 692145 ).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral entende que pelo descaso apresentado pelo(a) faltoso(a) para com a
Justiça Eleitoral, que seja aplicada a multa (ID 709358).
Assim, tenho como não comprovada a escusa apresentada, e em consonância com o parecer ministerial, bem como para não
abrir precedente de deferimento sem a devida comprovação da justificação correspondente, arbitro multa no seu grau mínimo,
dado perfil sócio econômico da justificante, a ser quitada no prazo de 30 (trinta) dias úteis.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza, CE., 01 de abril de 2020.
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz eleitoral.
Processo 0600037-52.2019.6.06.0093
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600037-52.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: MARIA EDNA DE SOUSA FERREIRA
SENTENÇA
Cuida-se de requerimento geral, da lavra da senhora MARIA EDNA DE SOUSA FERREIRA, objetivando justificar a sua
ausência ao segundo turno da eleição de 2018, face a sua convocação para servir no retroaludido prélio eleitoral.
Sem olvidar a possibilidade real da eleitora estar manifestando a verdade acerca da escusa apresentada, tenha-se presente a
insuficiência de prova sobre o real motivo do seu não comparecimento à mesa receptora de votos, para a qual fora convocada,
qual seja, o motivo de doença. Primeiro, porque não apresentou documento de comprovação de seu estado de saúde no dia
de sua ausência ao pleito. E segundo porque o documento intitulado requerimento de justificativa eleitoral - RJE apresentado
em cópia, comprova tão somente que a justificante não exerceu o seu direito de sufrágio.
Ademais, a eleitora acima mencionada solicita a dispensa de multa, pois relata que não se encontra trabalhando e não tem
condições financeiras de arcar com o devido pagamento.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral entende suficiente a justificativa apresentada pelo(a) faltoso(a), devendo
ser o(a) mesmo(a) considerado(a) quite com a Justiça Eleitoral (ID 670099).
Assim, apesar de não comprovada a escusa apresentada, mas levando em consideração ao dado perfil sócio econômico da
justificante, e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO o registro do ASE 612 - Registro individual de
pagamento de multa eleitoral, Motivo 2, no cadastro eleitoral, da senhora supracitada, para fins de deferimento da
dispensa referente ao segundo turno da eleição de 2018.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza, CE., 31 de março de 2020.
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz eleitoral.
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96ª Zona Eleitoral
Editais
RELAÇAO DE INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ELEITORAIS INDEFERIDAS
EDITAL Nº 01/2020 - TELETRABALHO
O Doutor Fábio Medeiros Falcão de Andrade, Juiz Eleitoral desta 96ª ZE/CE – Bela Cruz e Marco, no uso de suas atribuições
legais etc.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação contendo os nomes dos eleitores
que tiveram os pedidos de INSCRIÇÃO e TRANSFERÊNCIA INDEFERIDOS nesta 96ª Zona Eleitoral, em conformidade ao art.
17, § 2 da Resolução do TSE nº 21.538/03, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias:
Requerente

Inscrição

Motivo

Francisco Rivanildo Ferreira Filho

0953 2575 0710 Falta de quitação militar

Davi Wesley Lopes Queiroz

0953 2571 0795 Não comprovou identidade

José Pedro Marques

0953 2568 0795 Não comprovou domicílio eleitoral

Antônia Jeane dos Santos

0629 1602 0752 Não comprovou identidade nem domicílio eleitoral

Antônio Gefferson dos Santos de Souza 0953 2566 0728 Não comprovou domicílio eleitoral
Carlos Alberto Silveira Neto

0953 2526 0736 Não comprovou domicílio eleitoral

Francisco das Chagas de Holanda

0358 6397 0787 Não comprovou identidade nem domicílio eleitoral

Maria Rosilene Cunha Silveira

0065 6436 0701 Menos de 01 ano da última transferência

Para que chegue ao conhecimento de todos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandei expedir o presente
edital, que será afixado no lugar de costume, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará,
aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2020. Eu, João Dehon Silva Moreira, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevo.
Fábio Medeiros Falcão de Andrades
Juiz Eleitoral
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ELEITORAIS DEFERIDAS
Nº 02/2020 - TELETRABALHO
O Doutor Fábio Medeiros Falcão de Andrade, Juiz Eleitoral desta 96ª ZE/CE – Bela Cruz e Marco, no uso de suas atribuições
legais etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que encontra-se à disposição das
agremiações partidárias relação contendo os nomes e os números de inscrição e transferências de eleitores que tiveram seus
requerimentos deferidos, com respectivos endereços, todas relativas ao período de 1º/03/2020 a 30/04/2020. Pelo presente,
ficam intimados os referidos delegados de partido para que, no prazo 10 (dez) dias, possam pleitear recurso, contados da
colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos, conforme § 1º, art. 17, e § 5º, art. 18, da Resolução TSE n.º
21.538/2003. Dado e passado nesta cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará, aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de
2020. Eu, João Dehon Silva Moreira, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevo.
Fábio Medeiros Falcão de Andrades
Juiz Eleitoral
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS
Nº 03/2020 - TELETRABALHO
O Doutor Fábio Medeiros Falcão de Andrade, Juiz Eleitoral desta 96ª ZE/CE – Bela Cruz e Marco, no uso de suas atribuições
legais etc
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra à disposição dos
interessados, pelo prazo de 10 (dez) dias, a relação das inscrições eleitorais canceladas e suspensas no período de 1º/03/2020
a 30/04/2020, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, para que, querendo, possam dentro de 5 (cinco) dias contestar,
conforme art. 77 do mesmo diploma legal. Dado e passado nesta cidade de Bela Cruz, Estado do Ceará, aos 15 (quinze) dias
do mês de maio do ano de 2020. Eu, João Dehon Silva Moreira, Chefe de Cartório, o digitei e subscrevo.
Fábio Medeiros Falcão de Andrades
Juiz Eleitoral
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122ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600012-15.2020.6.06.0122
PETIÇÃO CÍVEL (241) PJe Nº 0600012-15.2020.6.06.0122 / 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
Requerimento regularização situação de inadimplência do órgão partidário do PSL de Maracanaú-CE, referente prestação de
contas anual –Exercício 2018
Interessado: Partido Social Liberal –PSL/CE
Interessado: Heitor Rodrigo Pereira Freire, Presidente Estadual do PSL/CE
Advogado: Dr. Diego de Andrade Trindade, OAB/CE nº 40.867A
Advogado: Dr. Luiz Cesar Barbosa Lopes, OAB/GO nº 34.850
Advogado: Dr. Raimundo Feitosa Carvalho Gomes, OAB/CE nº 13.398
SENTENÇA
Vistos etc.
A Direção Municipal do PSL de Maracanaú-CE, já qualificado(a) nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.504/97 e na
Resolução TSE n.° 23.604/2019, apresentou, perante este Juízo, requerimento da regularização da situação de inadimplência,
referente a prestação de contas anual, exercício 2018.
Em parecer Conclusivo ID 820458, a área técnica manifesta-se pelo indeferimento do requerimento da situação de
inadimplência do PSL de Maracanaú-CE, após constatar que o partido movimentou recursos financeiros, no exercício de 2018,
em divergência a declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2018, apresentada na petição inicial ID
670542.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou, conforme parecer ID 911986.
É o Relatório. Passo a decidir.
Compulsando-se os autos, observa-se que as contas do PSL de Maracanáu-CE relativas ao exercício de 2018, foram julgadas
não prestadas, com trânsito em julgado em 14/11/2019, conforme Informação ID 706376.
Ademais, do exame da documentação acostada, a Equipe de Análise encontrou irregularidades nas contas, não tendo sido
observadas as disposições constantes do item V, a e b da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em parecer de mérito, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido de regularização da situação de
inadimplência, conforme parecer ID 911986.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, INDEFERIDO o requerimento da regularização da situação de inadimplência, referente a prestação de contas anual,
exercício 2018, do PSL de Maracanaú-CE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se
Maracanaú/CE, 16 de abril de 2020.
Edísio Meira Tejo Neto
Juiz Eleitoral
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