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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
96º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa à
instalação de 5 (cinco) postos de vigilância armada, sendo2 (dois) diurnos e 3 (três) noturnos, em escala 12x36, no período de
01/05 a 31/05/2020. O presente acréscimo importa na quantia de R$ 35.738,34 (trinta e cinco mil, setecentos e trinta e oito
reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0667% do valor inicial atualizado do contrato.
O acréscimo fica condicionado à subsistência dos efeitos de isolamento de corrente da pandemia COVID-19. A medição dos
serviços acrescidos será feita de forma apartada, devendo ser observados os reflexos em eventuais custos da administração
local, quanto aos serviços de vigilância. O presente termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas orçamentárias
em anexo, que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: no art. 65, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º8.666/93 e suas
alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo PAD n.º 11.024/2020.
Assina: Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente. DATA: 19/05/2020
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE-CE
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 41/2020. Objeto: serviço
de transporte das Urnas Eletrônicas (UE) preparadas para as Eleições Municipais de 2020 das Zonas Eleitorais de Fortaleza,
conforme as especificações do edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia 25/05/2020. Entrega das propostas a partir
de 25/05/2020. Abertura das propostas: 08/06/2020, às 14:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 22/05/2020.
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 29/2018 celebrado com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, CNPJ: 02.558.157/0001-62.
Este termo aditivo visa prorrogar o Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 28 de maio de 2020. Visando adequar o
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valor do Contrato ao valor de mercado, a Contratada encaminhou nova proposta, com vigência a partir de 28 de maio de 2020,
passando o valor anual contratado para R$ 50.436,00 (cinquenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais), sendo R$ 58,00
(cinquenta e oito reais) o valor unitário da Conexão 4G/3G franquia 5GB com modem comodato e R$91,00 (noventa e um
reais) o valor unitário da Conexão 4G/3G franquia 20GB com modem comodato. Fundamento: 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações, c/c Cláusula Décima Primeira do Contrato n.º 29/2018, e na autorização do Diretor-Geral no PAD n.º 22.817/2019.
Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Carlota Braga de Assis Lima e Flávio
Cintra Guimarães. DATA: 21/05/2020
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
4º Termo Aditivo ao Contrato N.º 270/2016 celebrado com a empresa OFICAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. objeto: Este
termo aditivo visa prorrogar o Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 8 de outubro de 2020. Fundamento: no art. 57, II,
da Lei n.º 8.666/93 c/c Cláusula Décima do Contrato n.º 270/2016, e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º
8.204/2020. Assinam: pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Francisco João Peixoto da
Silva. DATA: 21/05/2020
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
PORTARIA n.º 299/2020
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 26, inciso VI, do Regulamento da Secretaria deste Regional, RESOLVE designar o servidor Ivan Alexandre
Sampaio Junior, como gestor, e o servidor Stênio Gardel Maia, como suplente, na gestão do Contrato n° 24/2020, celebrado
com a empresa CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, cujo objeto é aprestação de serviços de transporte
para distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas, equipamentos de informática, estrados, material para mesários e outros
necessários às Zonas Eleitorais do interior do Estado, com vistas à realização das Eleições Municipais de 2020 ou para
atender outras demandas do Tribunal, com vigência até 31 de dezembro de 2020,contados a partir da publicação do seu
extrato no DOU. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 29 de abril de 2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 20.177/2019. Espécie: Contrato n.º 24/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e
CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 03.557.312/0001-99. Objeto: é a contratação dos serviços
de transporte para distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas, equipamentos de informática, estrados, material para
mesários e outros necessários às Zonas Eleitorais do interior do Estado, com vistas à realização das Eleições Municipais de
2020 ou para atender outras demandas do Tribunal, conforme as especificações do Edital do P.E. nº 04/2020 e seus anexos.
Fundamento Legal: no Pregão Eletrônico 04/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º10.024/2019; nos termos
propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo administrativo n.º 20.117/2019; não contrariem o
interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; nos preceitos do Direito Público; Supletivamente,
nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Benitez José da Silva. Data: 21/05/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA 43/2020
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 28/05/2020, 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, estão 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).
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RECURSO ELEITORAL Nº 2466 - CLASSE 30 (24-66.2019.6.06.0105)
ORIGEM: Itapiúna-CE (105ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
RECORRENTE: VALDECI ARAÚJO FREITAS, Candidato ao cargo de Prefeito
ADVOGADO: Geraldo de Holanda Gonçalves Filho - OAB: 17.824/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Cargos - Prefeito - Vice-Prefeito - Eleição Majoritária - Prestação de Contas - De
Candidato
------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 5240 - CLASSE 30 (52-40.2019.6.06.0006)
ORIGEM: Banabuiú-CE (6ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, Municipal
ADVOGADO: Eudes Johnsons Tavares Pinheiro - OAB: 23654/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - de Partido Político
---------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 461 - CLASSE 30 (4-61.2019.6.06.0045)
ORIGEM: Massapê-CE (45ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
RECORRENTE: DEMOCRATAS - DEM, municipal
ADVOGADOS: José Inácio Linhares - OAB: 16526/CE, Raphael Gomes Viana - OAB: 22.926/CE, Rafael Pereira Ponte - OAB:
21510/CE, José Almir Gomes dos Santos Júnior - OAB: 21.510/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Eleições - Prestação de Contas

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602007-12.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602007-12.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
REQUERENTES: AMANDA RAFAELLY RODRIGUES NOGUEIRA, MARIA GORETE PEREIRA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: TEREZA CARLA PEREIRA MONTINEGRO - CE15753
Advogado dos(as) REQUERENTES: TEREZA CARLA PEREIRA MONTINEGRO - CE15753
DECISÃO MONOCRÁTICA
Relatório
Trata-se de Prestação de Contas de Campanha do Partido da República - PR, órgão estadual, referente às eleições de 2018.
A Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico conclusivo, ID 3602927, opinando, ao final, pela
aprovação da presente prestação de contas, tendo em vista que todos os documentos exigidos pela Lei nº 9.504/97, bem como
pela Resolução TSE nº 23.553/2017, constam dos presentes autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, ID 3663277, opinando pela aprovação das contas prestadas neste feito,
em acolhimento ao parecer da Secretaria de Controle Interno.
É o relatório.
Fundamentação
Analisando os autos, percebo que a prestação de contas apresentada pelo partido político obedeceu aos ditames
estabelecidos pela Lei nº 9.504/97, bem como pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Vê-se, ainda, que a Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico, ID 3602927, pela aprovação da
presente prestação de contas, tendo em vista o exame realizado com base nas informações declaradas na prestação de
contas em questão, bem como nos dados constantes do SPCE WEB 2018.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral, ID 3663277, opinou pela aprovação das contas objeto deste feito, respaldando-se no
aludido relatório do setor técnico deste Regional.
Assim, considerando que o partido político, órgão regional, cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, bem como
analisando o relatório conclusivo da Secretaria de Controle Interno deste Regional e o parecer ministerial, ambos favoráveis ao
Requerente, outra medida não resta senão aprovar a prestação de contas apresentada.
Dispositivo
ISSO POSTO, considerando que o partido político cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, julgo, com fundamento no
art. 56, inciso III do Regimento Interno deste Regional, aprovadas as contas apresentadas, nos termos do inciso I, art. 77 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Fortaleza, data registrada no sistema.
Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto
Relator
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Processo 0600150-91.2019.6.06.0000
Número do Processo: 0600150-91.2019.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
RESPONSÁVEL: FRANCISCO HOLANDA GUEDES; KAMYLA CASTRO DE OLIVEIRA; LUIZ ALBERTO VIDAL PONTES
Advogado do(a) REQUERENTE: CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE015946
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE015946
I N T I M A ÇÃO
INTIMO o Partido da Social Democracia Brasileira e seus representantes, no prazo de 20 (vinte) dias, com base no art. 34, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, para sanar as diligências constatadas no Relatório de Exame Preliminar (ID 3598727),
apresentado pela unidade técnica deste Tribunal responsável pelo exame das contas partidárias.
Fortaleza, 21 de maio de 2020.
ANA CLAUDIA FREIRE FERREIRA
Seção de Processamento III
CPROC - SJU
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 43/2020 – 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 28/05/2020, 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, estão 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 0602059-08.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATORA: JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO
RESPONSÁVEL: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, Estadual
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira - CE0017947A
REQUERENTES: RENATA VASCONCELOS LIMA, WAGNER SOUSA GOMES
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira - CE0017947A
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Estadual
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ZONAS ELEITORAIS
001ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600010-20.2020.6.06.0001
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600010-20.2020.6.06.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA CE
REQUERENTE: VIRNA LILIAN DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - OAB/CE 23.550
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL PSL COMISSAO PROVISORIA
DECISÃO
R.h.
Trata-se de petição apresentada por VIRNA LILIAN DE SOUSA, por meio de seu advogado, ausente o instrumento de
procuração, nomeada de “Ação de Regularização de Filiação Partidária” em face do Partido Social Liberal – PSL.
Alega a parte que, apesar de ter inscrição junto ao PODEMOS (filiação datada de 18/06/2020), foi surpreendida por descobrirse filiada ao PSL (inscrição datada de 25/01/2020) e que este ato afigura-se eivado de má-fé por parte desta agremiação,
posto que tal desencadeou a exclusão do partido desejado ante os critérios que o sistema eleitoral aplica automaticamente ao
verificar a coexistência de duas inscrições, excluindo a mais antiga e preservando a mais recente. Eis que requer guarida via
provimento judicial a fim de reverter a alegada lesão a direito. Nos pedidos, requer: a) desde logo, o deferimento de TUTELA
DE URGÊNCIA, inaudita altera pars para ter sua inscrição junto ao partido desejado; b) citação da parte adversa para
manifestação; e c) que a ação seja julgada procedente nos termos da inicial.
A tutela provisória de urgência pressupõem a demonstração de “probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo” (NCPC, art. 300).
Cumpre destacar e analisar os motivos alegados pelo autor como fundamento para a concessão da urgência, assim destaco
trecho da inicial: “ao se chancelar a filiação ao partido PSL como válida, estaria prejudicando sobremaneira pretensões futuras
de candidatura da requerente, lhe impondo dano de difícil reparação, já que a autora não irá se candidatar pelo partido PSL,
mas sim pelo PODEMOS” (grifo nosso).
O Processo Judicial Eleitoral apresenta um rito próprio e bastante célere, com prazos curtos e rotinas bem definidas em lei e
melhor detalhadas através de resoluções. Assim é que, já nos anos que precedem o Pleito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
define um calendário para a realização de todas as etapas desde atos preparatórios até a diplomação dos eleitos. Neste
sentido tem-se a Resolução TSE n. 23.606/2019 que estabeleceu prazo para realização das convenções partidárias entre 20
de julho a 5 de agosto do corrente ano, através das quais os partidos definirão os nomes de seus pré-candidatos à disputa.
Mesmo após este prazo, a Justiça Eleitoral define outros mecanismos capazes de promover a rápida e efetiva atualização de
tudo que possa repercutir na eleição, em especial, por considerar que imprimir esse dinamismo é, além de ferramenta de
resguardo ao direito individual do candidato a eventual lesão, meio apto a propiciar a efetivação da processo democrático
conforme consagrado na Constituição Federal de 1988.
Ademais, diversas são as mecânicas postas na legislação, normativos eleitorais outros (a exemplificar, art. 25 da Resolução
TSE n. 23.596/2019) e orientações dos órgãos correcionais, que permitem a reversão da filiação cancelada de célere.
Os motivos alegados pela requerente não se mostram capazes de justificar a urgência medida invocada.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por não estar caracterizada os requisitos do art. 300, do Código de
Processo Civil.
DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo para a juntada de instrumento de procuração.
Ao cartório para os expedientes necessários e, em especial, promover a citação do Partido Social Liberal-PSL.
Registre-se. Publique-se. Intime-se na forma requerida na inicial.
Fortaleza/CE, 21 de maio de 2020.
VALÊNCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO
Juíza da 1ª Zona Eleitoral –Fortaleza/CE
Processo 0600012-87.2020.6.06.0001
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600012-87.2020.6.06.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA CE
REQUERENTE: RAFAEL MOTA REIS
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - OAB/CE 23.550
REQUERIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB COMISSAO PROVISORIA
DECISÃO
R.h.
Trata-se de petição apresentada por RAFAEL MOTA REIS, por meio de seu advogado, nomeada de “Ação de Retificação de
Filiação Partidária” em face do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB.
Alega a parte que, apesar de ter inscrição junto ao PODEMOS (filiação datada de 01/04/2020), foi surpreendida por descobrirse filiada também ao PRTB (inscrição datada de 01/04/2020) e que este ato afigura-se eivado de má-fé ou erro por parte desta
agremiação, implicando consequências indesejadas, visto que, pretende concorrer às Eleições 2020 pela legenda do
PODEMOS. Eis que requer guarida via provimento judicial a fim de reverter a alegada lesão a direito. Nos pedidos, requer: a)
desde logo, o deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars para ter sua inscrição junto ao partido desejado; b)
citação da parte adversa para manifestação; e c) que a ação seja julgada procedente nos termos da inicial.
A tutela provisória de urgência pressupõem a demonstração de “probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo” (NCPC, art. 300).
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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Cumpre destacar e analisar os motivos alegados pelo autor como fundamento para a concessão da urgência, assim destaco
trecho da inicial: “ao se chancelar a filiação ao partido PRTB como válida, estaria prejudicando sobremaneira pretensões
futuras de candidatura do requerente, lhe impondo dano de difícil reparação, já que o autor não irá se candidatar pelo partido
PRTB, mas sim pelo PODEMOS” (grifo nosso).
O Processo Judicial Eleitoral apresenta um rito próprio e bastante célere, com prazos curtos e rotinas bem definidas em lei e
melhor detalhadas através de resoluções. Assim é que, já nos anos que precedem o Pleito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
define um calendário para a realização de todas as etapas desde atos preparatórios até a diplomação dos eleitos. Neste
sentido tem-se a Resolução TSE n. 23.606/2019 que estabeleceu prazo para realização das convenções partidárias entre 20
de julho a 5 de agosto do corrente ano, através das quais os partidos definirão os nomes de seus pré-candidatos à disputa.
Mesmo após este prazo, a Justiça Eleitoral define outros mecanismos capazes de promover a rápida e efetiva atualização de
tudo que possa repercutir na eleição, em especial, por considerar que imprimir esse dinamismo é, além de ferramenta de
resguardo ao direito individual do candidato a eventual lesão, meio apto a propiciar a efetivação da processo democrático
conforme consagrado na Constituição Federal de 1988.
Ademais, diversas são as mecânicas postas na legislação, normativos eleitorais outros (a exemplificar, art. 25 da Resolução
TSE n. 23.596/2019) e orientações dos órgãos correcionais, que permitem a reversão da filiação cancelada de célere.
Os motivos alegados pelo requerente não se mostram capazes de justificar a urgência medida invocada.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por não estar caracterizada os requisitos do art. 300, do Código de
Processo Civil.
Ao cartório para os expedientes necessários e, em especial, promover a citação do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro –
PRTB.
Registre-se. Publique-se. Intime-se na forma requerida na inicial.
Fortaleza/CE, 21 de maio de 2020.
VALÊNCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO
Juíza da 1ª Zona Eleitoral –Fortaleza/CE

005ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE TÍTULOS INDEFERIDOS
EDITAL N° 005 (Ref. PAD N° 11785/2020)
A Exma. Sra. Verônica Margarida Costa de Moraes, Juíza Eleitoral da 005.ª ZE, no uso de suas atribuições legais e conforme
determina a Lei n.º 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 5 (cinco) dias, dos
pedidos de alistamentos e transferências eleitorais – RAEs (Resolução 21.538/2003, art. 17 e 18, § 5º) que foram
INDEFERIDOS ou EXCLUÍDOS, conforme relação de eleitores a seguir, com quadros informativos separados por nome,
inscrição eleitoral, motivo e município:
NOME
Antonio Cícero dos Santos Silva

INSCRIÇÃO
0956.1786.0787

Aurilo Teixeira da Silva

0956.1792.0728

Carlene Sousa do Nascimento
Cecília Silva de Sousa
Cleane da Silva Santos
Damião Rodrigues dos Santos
Francisco Erlândio Rocha Teixeira
Francisco Gleyzer Carneiro Santos
Guilherme Teixeira Evangelista
João Vítor Soares da Silva
Maria Vitória Soares da Silva
Rafael Teixeira Rocha
Regina Teixeira Silva Evangelista
Robson de Sousa Santos

0676.0497.0787
0914.8939.0736
0498.7197.0787
0438.6286.0710
0614.4422.0779
0855.3373.0744
0838.6742.0728
0956.1788.0744
0956.1782.0752
0879.9929.0736
0371.2006.0795
0886.1969.0795

MOTIVO
Não comprovou domicílio/
Não apresentou reservista
Não comprovou domicílio/
Não apresentou reservista
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio
Não comprovou domicílio

MUNICÍPIO
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti

E, para constar, dando cumprimento às leis eleitorais, mandou publicar o presente Edital, e ordenando que fosse publicado no
Diário de Justiça Eletrônico, com o prazo de 05 (cinco) dias, por meio do qual se torna pública a solicitação de Alistamento,
Transferência e Revisão de Títulos Eleitorais, e, ao término do referido prazo, finaliza a possibilidade de impugnação.
Expedido no Cartório da 005.ª Zona Eleitoral, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de dois mil e vinte (2020). Eu, João
Nunes da Rocha Neto, expedi e conferi o presente mandado que segue assinado pelo Chefe de Cartório, de ordem da MM ª
Juíza Eleitoral.
JOÃO NUNES DA ROCHA NETO
Chefe de Cartório da 005ª ZE
Assina por Ordem
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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EDITAL DE RAES EM DILIGÊNCIA
EDITAL N° 006 (Ref. PAD N° 11785/2020)
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS - TÍTULO NET
A Excelentíssima Juíza Eleitoral desta 005ª Zona, Sra. Verônica Margarida Costa de Moraes, circunscrição eleitoral do Estado
do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta TRE/CRE-CE n° 13/2020 regulamentou o atendimento remoto ao eleitor pelos
cartórios eleitorais do Estado do Ceará, possibilitando atendimento de alistamento, transferência ou revisão eleitoral a partir de
22 de abril de 2020;
CONSIDERANDO que o § 2° do art. 4° da referida Portaria Conjunta, estabelece o prazo de 02 (dois) dias para que o eleitor
promova a complementação/explicação dos documentos apresentados;
CONSIDERANDO que a tentativa de contato telefônico foi infrutífera;
FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, não tendo o Cartório Eleitoral obtido êxito
em contactar os eleitores que solicitaram serviços do Título-Net (via telefone informado na ferramenta Título-Net), que deverão
os requerentes abaixo relacionados encaminhar e-mail para o endereço ze005@tre-ce.jus.br anexando a documentação
abaixo relacionadas.
O e-mail a ser encaminhado para ze005@tre-ce.jus.br deverá ser nos seguintes parâmetros:
Campo Assunto: DOCUMENTAÇÃO/COMPROVANTE EDITAL N°05.
Texto da mensagem: NOME COMPLETO DO REQUERENTE; N° DO TÍTULO DE ELEITOR.
Não serão considerados os e-mails fora dos parâmetros estabelecidos anteriormente.
Os eleitores requerentes terão o prazo de 02 (dois) dias, a contar da publicação deste edital, para encaminhar o comprovante
solicitado, sob pena de exclusão/indeferimento do pedido.
E para conhecimento de todos, pública-se este Edital. DADO e passado nesta cidade de Baturité/CE, aos 22 dias do mês de
MAIO de 2020. Eu, João Nunes da Rocha Neto, expedi e conferi o presente mandado que segue assinado pelo Chefe de
Cartório, de ordem da MM ª Juíza Eleitoral.
JOÃO NUNES DA ROCHA NETO
Chefe de Cartório da 005ª ZE
Assina por Ordem
____________________
ANEXO AO EDITAL N° 006 (Ref. PAD N° 11785/2020)
NOME DO ELEITOR
Inscrição eleitoral
Adriana Alencar de Souza
0854.4436.0779
Adriel Ricardo da Silva
0956.1794.0795
Aglesson Sampaio Leite
0340.6703.0752
Ana Paula Sampaio Leite
0411.1420.0752
Andrea Ramos Nogueira Segrillo
0155.7785.2062
Angeline Moreira Celestino Costa
0488.3857.0787
Antonio Lucas Cunha de Oliveira
0956.1804.0701
Aparecida Freitas Alves Sampaio
0284.6629.0744
Brena Cruz Freitas
0900.2273.0744
Carlos Rogério Bezerra Nunes
0555.6116.0701
Cíntia Rodrigues Noberto
0627.8750.0701
Conceição Aparecida Sales
0426.6426.0787
Cristiane de Almeida Vale
0549.3302.0710
Davi Monteiro de Oliveira
0935.6082.0760
Eliane Gomes de Oliveira
0581.6348.0744
Emília Alves de Castro
0565.1568.0744
Ferdinand Costa Silva Azevedo
0895.5647.0302
Francisca Ferreira do Nascimento
0175.3307.0744
Francisco Alec de Lima Batista
0956.1835.0701
Francisco Batista do Nascimento
0175.4024.0701
Francisco Cleiton Souza Soares
0956.1810.0744
Francisco Rubens de Araújo Monteiro 0956.1832.0752
Francisco Roberto Moura da Silva
0392.9820.0752
Francisco das Chagas dos Santos
0571.2343.0787
Giovanna Monteiro Fernandes Peixoto 095618150752
Guilherme Lucas Alves da Cunha
0871.1036.0795
Inara Maria de Lima Oliveira
0956.1819.0787
Jael Brito de Almeida
0542.8762.0760
João Crisóstomo Fernandes
0422.4898.0710
Josânio Saldanha Vieira Júnior
0274.0420.0701
José Armando da Cunha Gallo
0956.1817.0710
José Cleidson Ferreira Nascimento 0591.9940.0779
José Valci da Silva Júnior
0423.5927.0795

Documento solicitado
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Informar se foi transferido ex-offício
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Documento de identidade
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Documento de identidade
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio

Município
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Baturité
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Guaramiranga
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Guaramiranga
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Baturité
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Baturité
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Mulungu
Pacoti
Pacoti

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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Juscelino Batista da Silva
Juliana da Silva Pereira
Karlen Miro da Silva Campos
Leonardo Romcy Moreira
Lucas de Souza de Freitas
Lucas Emanuel Farias da Cruz
Marcelo Ferreira de Matos
Marcos Jefferson Xavier Sales
Maria Gomes Abreu
Maria Ivani Gomes dos Santos
Maria Liduina da Costa
Maria Robervania Pinheiro Lima
Marileide Araújo de Lemos
Marta Maria do Nascimento
Mires Mendonça de Araújo
Paulo Henrique Sales
Priscila Brito Ponte
Raimundo Nonato da Silva
Renata Lousada M Romcy Moreira
Renato da Silva Landim
Rosimeire Alves de Lima
Temístocles Anastácio de Oliveira
Thiago Monteiro de Oliveira
Thiago Silva Costa
Treyse Silva Bezerra
Vitória Belotti

Fortaleza, segunda-feira, 25 de maio de 2020

0552.0693.0701
0809.5847.0787
0535.2198.0760
0551.4171.0744
0881.1350.0779
0956.1798.0710
0310.9221.1570
0673.4689.0787
0956.1797.0736
0305.2490.0736
1030.9174.0329
2816.7590.0124
0480.1887.0728
0535.2253.0728
0414.8898.0795
0956.1834.0710
0548.8620..0710
0239.4082.0744
0566.7526.0779
0829.4136.0701
0786.3606.0701
0577.0097.0744
0910.8039.0787
0567.7432.0701
0811.0669.0760
0956.1836.0787

Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Informar se foi transferido ex-offício
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Documento de identidade
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Documento de identidade
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Documento de identidade
Comprovante de domicílio
Documento de identidade
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Foto segurando documento
Comprovante de domicílio
Comprovante de domicílio
Documento de identidade
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Pacoti
Pacoti
Guaramiranga
Pacoti
Baturité
Baturité
Pacoti
Pacoti
Mulungu
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Baturité
Pacoti
Baturité
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Pacoti
Guaramiranga

007ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600010-02.2020.6.06.0007
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600010-02.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: ANGELICA AVELINO DE SOUSA, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CASCAVEL CEARA
SENTENÇA
Vistos etc.,
Versam os presentes autos acerca de duplicidade de filiação envolvendo o(a) eleitor(a) Angélica Avelino de Sousa, elencada
na informação (ID 1093653) da chefia de cartório da 7ª Zona Eleitoral e certidão emitida pelo sistema de filiações partidárias
FILIA, cuja infração aos dispositivos legais lhe é atribuído em virtude de estar filiado(a) aos partidos PT e PTB, ambos da
municipalidade de Cascavel.
A Portaria TSE nº 131/2020 estabeleceu a data limite de 18 de maio de 2020 para que filiados e partidos envolvidos
apresentassem resposta no tocante às duplicidades constatadas, tendo somente o(a) eleitor(a) se manifestado nos autos.
Manifestação do(a) eleitor(a) (ID 1149062) requerendo a manutenção de sua filiação junto ao PTB. Com vistas, o Ministério
Público Eleitoral pugnou pela manutenção da filiação do(a) eleitor(a) junto ao PTB, face à manifestação do(a) eleitor(a) nesse
sentido.
É o sucinto relatório. Decido.
A Resolução TSE nº 23.596/2019 é clara quando determina as hipóteses de cancelamento de filiação partidária, bem como a
forma que essas desfiliações partidárias devem ser comunicadas ao partido ao qual o filiado deseja se desligar e ao Juiz
Eleitoral, in litteris:
Art. 21. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
(...) V- filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.(Alterado pela Lei nº
12.891/2013).
Parágrafo único: Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/95, art. 22, parágrafo único).
Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção municipal ou zonal e ao Juiz
Eleitoral da zona em que for inscrito.
Compulsando os autos e com base na certidão emitida pelo sistema FILIA, vislumbro inaplicável a disposição literal da lei,
tendo em vista que as datas das filiações a ambos os partidos se deram no mesmo dia, inviabilizando a aplicação do critério
adotado pela legislação, que éa prevalência da filiação mais recente.
Face ao exposto, JULGO, considerando a manifestação ministerial e o direito de escolha externado pelo(a) eleitor(a), pela
manutenção da filiação do eleitor(a) filiado(a) junto ao PTB e pelo cancelamento de sua filiação junto ao PT.
Determino ao Cartório Eleitoral que proceda às anotações necessárias ao cancelamento no sistema de filiação partidária, de
acordo com o que preceitua a norma que regula a espécie.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao membro do Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cascavel-CE, data da assinatura eletrônica.
JULIANNE BEZERRA BARROS SANTOS
JUÍZA ELEITORAL - 7ªZE
(respondendo)
Processo 0600012-69.2020.6.06.0007
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600012-69.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: GUILHERME GONDIM AZEVEDO, PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPIO
CASCAVEL CEARA, COMIS. PROV. DO PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE CASCAVEL-CE
SENTENÇA
Vistos etc.,
Versam os presentes autos acerca de duplicidade de filiação envolvendo o(a) eleitor(a) Guilherme Gondim Azevedo, elencada
na informação (ID 1094266) da chefia de cartório da 7ª Zona Eleitoral e certidão emitida pelo sistema de filiações partidárias
FILIA, cuja infração aos dispositivos legais lhe é atribuído em virtude de estar filiado(a) aos partidos CIDADANIA e PL, ambos
da municipalidade de Cascavel.
A Portaria TSE nº 131/2020 estabeleceu a data limite de 18 de maio de 2020 para que filiados e partidos envolvidos
apresentassem resposta no tocante às duplicidades constatadas, tendo somente o(a) eleitor(a) se manifestado nos autos.
Manifestação do(a) eleitor(a) (ID 1197822) requerendo a manutenção de sua filiação junto ao PL. Com vistas, o Ministério
Público Eleitoral pugnou pela manutenção da filiação do(a) eleitor(a) junto ao PL, face à manifestação do(a) eleitor(a) nesse
sentido.
É o sucinto relatório. Decido.
A Resolução TSE nº 23.596/2019 é clara quando determina as hipóteses de cancelamento de filiação partidária, bem como a
forma que essas desfiliações partidárias devem ser comunicadas ao partido ao qual o filiado deseja se desligar e ao Juiz
Eleitoral, in litteris:
Art. 21. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
(...) V- filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.(Alterado pela Lei nº
12.891/2013).
Parágrafo único: Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/95, art. 22, parágrafo único).
Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção municipal ou zonal e ao Juiz
Eleitoral da zona em que for inscrito.
Compulsando os autos e com base na certidão emitida pelo sistema FILIA, vislumbro inaplicável a disposição literal da lei,
tendo em vista que as datas das filiações a ambos os partidos se deram no mesmo dia, inviabilizando a aplicação do critério
adotado pela legislação, que éa prevalência da filiação mais recente.
Face ao exposto, JULGO, considerando a manifestação ministerial e o direito de escolha externado pelo(a) eleitor(a), pela
manutenção da filiação do eleitor(a) filiado(a) junto ao PL e pelo cancelamento de sua filiação junto ao CIDADANIA.
Determino ao Cartório Eleitoral que proceda às anotações necessárias ao cancelamento no sistema de filiação partidária, de
acordo com o que preceitua a norma que regula a espécie.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao membro do Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cascavel-CE, data da assinatura eletrônica.
JULIANNE BEZERRA BARROS SANTOS
JUÍZA ELEITORAL - 7ªZE
(respondendo)
Processo 0600014-39.2020.6.06.0007
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600014-39.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: MARIA LUCIANA RIPARDO DUARTE, PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPIO
CASCAVEL CEARA, COMIS. PROV. DO PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE CASCAVEL-CE
SENTENÇA
Vistos etc.,
Versam os presentes autos acerca de duplicidade de filiação envolvendo o(a) eleitor(a) Maria Luciana Ripardo Duarte,
elencada na informação (ID 1094988) da chefia de cartório da 7ª Zona Eleitoral e certidão emitida pelo sistema de filiações
partidárias FILIA, cuja infração aos dispositivos legais lhe é atribuído em virtude de estar filiado(a) aos partidos CIDADANIA e
PL, ambos da municipalidade de Cascavel.
A Portaria TSE nº 131/2020 estabeleceu a data limite de 18 de maio de 2020 para que filiados e partidos envolvidos
apresentassem resposta no tocante às duplicidades constatadas, tendo somente o(a) eleitor(a) se manifestado nos autos.
Manifestação do(a) eleitor(a) (ID 1132284) requerendo a manutenção de sua filiação junto ao PL. Com vistas, o Ministério
Público Eleitoral pugnou pela manutenção da filiação do(a) eleitor(a) junto ao PL, face à manifestação do(a) eleitor(a) nesse
sentido. É o sucinto relatório. Decido.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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A Resolução TSE nº 23.596/2019 é clara quando determina as hipóteses de cancelamento de filiação partidária, bem como a
forma que essas desfiliações partidárias devem ser comunicadas ao partido ao qual o filiado deseja se desligar e ao Juiz
Eleitoral, in litteris:
Art. 21. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
(...) V- filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.(Alterado pela Lei nº
12.891/2013).
Parágrafo único: Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/95, art. 22, parágrafo único).
Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção municipal ou zonal e ao Juiz
Eleitoral da zona em que for inscrito.
Compulsando os autos e com base na certidão emitida pelo sistema FILIA, vislumbro inaplicável a disposição literal da lei,
tendo em vista que as datas das filiações a ambos os partidos se deram no mesmo dia, inviabilizando a aplicação do critério
adotado pela legislação, que é a prevalência da filiação mais recente.
Face ao exposto, JULGO, considerando a manifestação ministerial e o direito de escolha externado pelo(a) eleitor(a), pela
manutenção da filiação do eleitor(a) filiado(a) junto ao PL e pelo cancelamento de sua filiação junto ao CIDADANIA.
Determino ao Cartório Eleitoral que proceda às anotações necessárias ao cancelamento no sistema de filiação partidária, de
acordo com o que preceitua a norma que regula a espécie.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao membro do Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cascavel-CE, data da assinatura
eletrônica.
JULIANNE BEZERRA BARROS
JUÍZA ELEITORAL - 7ªZE
(respondendo)
Processo 0600009-17.2020.6.06.0007
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600009-17.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: ANTONIO GONCALVES DIAS, PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PINDORETAMA/CE, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD PINDORETAMA, PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA
SENTENÇA
Vistos etc.,
Versam os presentes autos acerca de coexistência de filiação envolvendo o(a) eleitor(a) Antônio Gonçalves Dias, elencada na
informação (ID 1093087) da chefia de cartório da 7ª Zona Eleitoral e certidão emitida pelo sistema de filiações partidárias FILIA,
cuja infração aos dispositivos legais lhe é atribuído em virtude de estar filiado(a) aos partidos CIDADANIA, PSC e PSD, todos
da municipalidade de Pindoretama.
A Portaria TSE nº 131/2020 estabeleceu a data limite de 18 de maio de 2020 para que filiados e partidos envolvidos
apresentassem resposta no tocante às coexistências de filiação constatadas, tendo somente o(a) eleitor(a) se manifestado nos
autos.
Manifestação do(a) eleitor(a) (ID 1132047) requerendo o cancelamento de todas as filiações detectadas pelo sistema FILIA.
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo cancelamento de todas as filiações detectadas em nome do(a) eleitor(a),
face à manifestação do(a) eleitor(a) nesse sentido.
É o sucinto relatório. Decido.
A Resolução TSE nº 23.596/2019 é clara quando determina as hipóteses de cancelamento de filiação partidária, bem como a
forma que essas desfiliações partidárias devem ser comunicadas ao partido ao qual o filiado deseja se desligar e ao Juiz
Eleitoral, in litteris:
Art. 21. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
(...) V- filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.(Alterado pela Lei nº
12.891/2013).
Parágrafo único: Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/95, art. 22, parágrafo único).
Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção municipal ou zonal e ao Juiz
Eleitoral da zona em que for inscrito.
Compulsando os autos e com base na certidão emitida pelo sistema FILIA, verifica-se que deve ser efetuado o cancelamento
da filiação junto ao PSC, por ser a mais antiga, bem como vislumbro inaplicável a disposição literal da lei no que se refere às
filiações junto ao CIDADANIA e ao PSD, tendo em vista que as datas das filiações a ambos os partidos se deram no mesmo
dia, inviabilizando a aplicação do critério adotado pela legislação, que éa prevalência da filiação mais recente.
Face ao exposto, JULGO, considerando a manifestação ministerial e o direito de escolha externado pelo(a) eleitor(a), pelo
cancelamento das filiações verificadas em nome do eleitor(a) filiado(a) junto aos partidos CIDADANIA, PSC e PSD.
Determino ao Cartório Eleitoral que proceda às anotações necessárias ao cancelamento no sistema de filiação partidária, de
acordo com o que preceitua a norma que regula a espécie.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao membro do Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cascavel-CE, data da assinatura eletrônica.
JULIANNE BEZERRA BARROS SANTOS
JUÍZA ELEITORAL - 7ªZE
(respondendo)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Processo 0600011-84.2020.6.06.0007
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600011-84.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, DEMOCRACIA CRISTA - ORGAO PROVISORIO - CASCAVEL - CE MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - DIRETORIO MUNICIPAL - CASCAVEL/CE
SENTENÇA
Vistos etc.,
Versam os presentes autos acerca de duplicidade de filiação envolvendo o(a) eleitor(a) Francisco Pereira de Sousa, elencada
na informação (ID 1093944) da chefia de cartório da 7ª Zona Eleitoral e certidão emitida pelo sistema de filiações partidárias
FILIA, cuja infração aos dispositivos legais lhe é atribuído em virtude de estar filiado(a) aos partidos DC e PSL, ambos da
municipalidade de Cascavel.
A Portaria TSE nº 131/2020 estabeleceu a data limite de 18 de maio de 2020 para que filiados e partidos envolvidos
apresentassem resposta no tocante às duplicidades constatadas, tendo somente o(a) eleitor(a) se manifestado nos autos.
Manifestação do(a) eleitor(a) (ID 1198198) requerendo a manutenção de sua filiação junto ao PSL. Com vistas, o Ministério
Público Eleitoral pugnou pela manutenção da filiação do(a) eleitor(a) junto ao PSL, face à manifestação do(a) eleitor(a) nesse
sentido.
É o sucinto relatório. Decido.
A Resolução TSE nº 23.596/2019 é clara quando determina as hipóteses de cancelamento de filiação partidária, bem como a
forma que essas desfiliações partidárias devem ser comunicadas ao partido ao qual o filiado deseja se desligar e ao Juiz
Eleitoral, in litteris:
Art. 21. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
(...) V- filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.(Alterado pela Lei nº
12.891/2013).
Parágrafo único: Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/95, art. 22, parágrafo único).
Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção municipal ou zonal e ao Juiz
Eleitoral da zona em que for inscrito.
Compulsando os autos e com base na certidão emitida pelo sistema FILIA, vislumbro inaplicável a disposição literal da lei,
tendo em vista que as datas das filiações a ambos os partidos se deram no mesmo dia, inviabilizando a aplicação do critério
adotado pela legislação, que éa prevalência da filiação mais recente.
Face ao exposto, JULGO, considerando a manifestação ministerial e o direito de escolha externado pelo(a) eleitor(a), pela
manutenção da filiação do eleitor(a) filiado(a) junto ao PSL e pelo cancelamento de sua filiação junto ao DC.
Determino ao Cartório Eleitoral que proceda às anotações necessárias ao cancelamento no sistema de filiação partidária, de
acordo com o que preceitua a norma que regula a espécie.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao membro do Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cascavel-CE, data da assinatura
eletrônica.
JULIANNE BEZERRA BARROS SANTOS
JUÍZA ELEITORAL - 7ªZE
(respondendo)
Processo 0600013-54.2020.6.06.0007
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600013-54.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
INTERESSADO: HELENA MARIA DA SILVA, COMIS. PROV. DO PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE CASCAVELCE, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - DIRETORIO MUNICIPAL - CASCAVEL/CE
SENTENÇA
Vistos etc., Versam os presentes autos acerca de duplicidade de filiação envolvendo o(a) eleitor(a) Helena Maria da Silva,
elencada na informação (ID 1094709) da chefia de cartório da 7ª Zona Eleitoral e certidão emitida pelo sistema de filiações
partidárias FILIA, cuja infração aos dispositivos legais lhe é atribuído em virtude de estar filiado(a) aos partidos CIDADANIA e
PSL, ambos da municipalidade de Cascavel.
A Portaria TSE nº 131/2020 estabeleceu a data limite de 18 de maio de 2020 para que filiados e partidos envolvidos
apresentassem resposta no tocante às duplicidades constatadas, tendo somente o(a) eleitor(a) se manifestado nos autos.
Manifestação do(a) eleitor(a) (ID 1132265) requerendo a manutenção de sua filiação junto ao PSL. Com vistas, o Ministério
Público Eleitoral pugnou pela manutenção da filiação do(a) eleitor(a) junto ao PSL, face à manifestação do(a) eleitor(a) nesse
sentido. É o sucinto relatório. Decido.
A Resolução TSE nº 23.596/2019 é clara quando determina as hipóteses de cancelamento de filiação partidária, bem como a
forma que essas desfiliações partidárias devem ser comunicadas ao partido ao qual o filiado deseja se desligar e ao Juiz
Eleitoral, in litteris:
Art. 21. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
(...) V- filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.(Alterado pela Lei nº
12.891/2013).
Parágrafo único: Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/95, art. 22, parágrafo único).
Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção municipal ou zonal e ao Juiz
Eleitoral da zona em que for inscrito.
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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Compulsando os autos e com base na certidão emitida pelo sistema FILIA, vislumbro inaplicável a disposição literal da lei,
tendo em vista que as datas das filiações a ambos os partidos se deram no mesmo dia, inviabilizando a aplicação do critério
adotado pela legislação, que éa prevalência da filiação mais recente.
Face ao exposto, JULGO, considerando a manifestação ministerial e o direito de escolha externado pelo(a) eleitor(a), pela
manutenção da filiação do eleitor(a) filiado(a) junto ao PSL e pelo cancelamento de sua filiação junto ao CIDADANIA.
Determino ao Cartório Eleitoral que proceda às anotações necessárias ao cancelamento no sistema de filiação partidária, de
acordo com o que preceitua a norma que regula a espécie.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao membro do Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cascavel-CE, data da assinatura eletrônica.
JULIANNE BEZERRA BARROS SANTOS
JUÍZA ELEITORAL - 7ªZE
(respondendo)

013ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600020-28.2020.6.06.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-28.2020.6.06.0013 / 013ª ZONA ELEITORAL DE IGUATU CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE AMARILO SAMPAIO - CE4788
EDITAL
Nº 022/2020
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARTIDÁRIAS 2019
O Dr. RAIMUNDO RAMONILSON CARNEIRO BEZERRA, Juiz Eleitoral da 13ª Zona – Iguatu, no uso de suas atribuições
legais etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo relacionado,
sediado em Cedro/CE, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2019,
facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 45, I da Res. TSE nº 23.546/2017.
Partido
Presidente
Advogado
Partido Progressista – PP
Antonio de Padua Costa
José Amarilo Smapaio (OAB-CE 4788)
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Meritíssimo Juiz Eleitoral que seja publicado o presente edital no local
de costume.
Dado e passado nesta cidade de Iguatu, Estado do Ceará, Cartório eleitoral da 13ª Zona, ao décimo nono dia do mês de maio
do ano de 2020 (dois mil e vinte). Eu, Michel Oliveira de Souza, Analista Judiciário, digitei e conferi este edital.
RAIMUNDO RAMONILSON CARNEIRO BEZERRA
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600019-43.2020.6.06.0013
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600019-43.2020.6.06.0013
RESPONSÁVEL: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RONNEY CHAVES PESSOA - CE2412100-A
DECISÃO
Trata-se de petição do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Quixelô que solicita a regularização da comissão provisória
municipal em virtude do julgamento como NÃO PRESTADAS das contas anuais de 2017. Com isso, o partido quer que seja
cancelada a suspensão do registro ou da anotação de órgão de direção municipal, bem como o cancelamento da suspensão
de recebimento de cotas do Fundo Partidário (sanções previstas no art. 48 da Res. 23.546/2017 do TSE). Essas sanções
foram impostas pelo julgamento do processo 41-24.2018.6.06.0013, o qual julgou como não prestadas as contas do partido em
tela.
O partido em questão apresentou a declaração de ausência de movimentação financeira referente ao ano de 2017. Em
consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA, o Cartório Eleitoral constatou que esse partido não movimentou
nenhum recurso financeiro em sua conta bancária e que não recebeu recursos do Fundo Partidário no ano de 2017.
É o breve relato dos fatos. DECIDO.
É preceito constitucional aplicado aos partidos políticos o dever de prestar contas a Justiça Eleitoral anualmente (art. 17, III,
CFRB), em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal), sob pena de serem submetidos às sanções legais cabíveis.
Ainda que não tenham recebido qualquer tipo de recurso público, é imprescindível que prestem ao menos a declaração de
ausência de movimentação financeira.
Compulsando os autos 41-24.2018.6.06.0013, verificou-se que o partido quedou-se inadimplente quanto a tal obrigação, cujo
prazo foi até 30 de abril de 2018 (art. 32, caput, LOPP c/c art. 28, caput, Res-TSE n.º 23.546/2017), diante do que deverão os
responsáveis estar suscetíveis às sanções constantes da legislação eleitoral em vigor, em especial da Lei n.º 9.096 de
19/9/1995 e das Resoluções-TSE ns.º 21.841 e 23.546/2017, diplomas disciplinadores da matéria em análise.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Com fulcro no art. 59 da Res. 23.546/2017 do TSE o partido em questão pediu a regularização das contas não prestadas e
juntou a declaração de ausência de movimentação financeira referente ao ano de 2017.
PELO EXPOSTO, determino o cancelamento da suspensão do registro ou da anotação de órgão de direção municipal, bem
como o cancelamento da suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário referente ao Partido Socialista Brasileiro PSB de Quixelô-CE, exercício financeiro 2017, com fundamento no art. 59 da Res. 23.546/2017 do TSE. Ressalte-se que essa
decisão não tem efeito suspensivo, ou seja, as contas de 2017 continuarão julgadas como não prestadas em virtude de seu
trânsito em julgado.
Oficie-se à SEDAP do TRE-CE para que esta decisão surta efeito, bem como determino que esta decisão seja registrada no
Sistema de Contas –SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Providências necessárias. Após, arquive-se.
Iguatu – CE, data da assinatura digital.
Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra
Juiz Eleitoral da 13ª ZE/CE

016ª Zona Eleitoral
Editais
18-2020 - Indefere RAE
EDITAL N.º 18/2020
O Exmo. Sr. Maurício Hoette, Juiz da 16ª Zona Eleitoral, na forma da Lei, etc.
TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, o INDEFERIMENTO do(s) requerimento(s)
de alistamentos/transferências da lista anexa (período de 22/04/2020 a 06/05/2020), podendo, os(as) eleitores(as), nos
termos dos art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, recorrer da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente edital fosse publicado no local de
costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Missão Velha/CE, aos 13 de maio de 2020. Eu, Fábio Macedo Machado, Técnico Judiciário,
digitei e conferi, o qual vai assinado pelo MM. Juiz.
Maurício Hoette
Juiz Eleitoral 016ª ZE
Título Net - formulários de pré-atendimento indeferidos – 22/04 a 06/05/2020
1 - Requerente: MARIA ERIVÂNIA DE OLIVEIRA, Transferência - Inscrição n.º 079997260809.
Motivo: menos de um ano do alistamento ou da última transferência.
2 - Requerente: MIKAEL WILKER ALVES DO NASCIMENTO – Alistamento.
Motivo: não anexou nenhum dos documentos obrigatórios e requerimento foi formulado fora do prazo (antes de 22/04/2020).
3 - Requerente: RUBENS SCHORSCH – Alistamento.
Motivo: não anexou nenhum dos documentos obrigatórios e requerimento foi formulado fora do prazo (antes de 22/04/2020).
4 – Requerente: GERSON DE OLIVEIRA LEITE PEREIRA – Alistamento.
Motivo: não anexou nenhum dos documentos obrigatórios e requerimento foi formulado fora do prazo (antes de 22/04/2020).
5 – Requerente: LUIS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS – Alistamento
Motivo: Arquivos anexados com a documentação estavam vazios.
6 – Requerente: MARCOS VINICIUS CRUZ MATIAS
Motivo: Arquivos anexados com a documentação estavam vazios.
7 - Requerente: JULIANA LEITE DO NASCIMENTO – Transferência - Inscrição n.º 089581230779.
Motivo: menos de um ano do alistamento ou da última transferência.
8 – Requerente: RENATO DO NASCIMENTO SILVA – Alistamento
Motivo: Não comprovou/anexou o alistamento militar.
9 – Requerente: JACYO EVESSON CRUZ MUNIZ – Alistamento
Motivo: Não comprovou/anexou o alistamento militar.
10 – Requerente: JOSÉ LUCAS DE SOUZA – Alistamento.
Motivo: Não comprovou/anexou o alistamento militar.
11 – Requerente; JESREEL JÓRGHATA YOHANO FREITAS LINARD - Alistamento
Motivo: Não comprovou/anexou o alistamento militar.
12 – Requerente: JEZREEL EGLOM JEFTÉ FREITAS LINARD – Alistamento
Motivo: Não comprovou/anexou o alistamento militar.
13 – Requerente: DIMAS GAMA DA SILVA – Transferência - Inscrição n.º 019889631716
Motivo: menos de um ano do alistamento ou da última transferência.
14 – Requerente: CÍCERO ALAN FAUSTINO DE SOUSA
Motivo: Não comprovou/anexou o alistamento militar.
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017ª Zona Eleitoral
Decisões
PAD 1936/2020
INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE, Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, Juízo da 23ª Zona
Eleitoral e Juízo da 17ª Zona Eleitoral
ASSUNTOS: Criação de Seção Eleitoral na localidade Severino
DECISÃO
Vistos etc,
Trata-se de requerimento administrativo de criação de seção eleitoral na localidade de Severino, subscrito por moradores desta
comunidade, localizada nas proximidades da divisa entre os municípios de Itapipoca e Uruburetama, sustentando os
requerentes que esta pertence ao Distrito de Ipu Mazagão, Município de Itapipoca-CE.
Segundo relatam, o Juízo Eleitoral da 23ª Zona extinguiu as seções de nº 171 e 218, ocasionando o cancelamento dos títulos
eleitorais ali inscritos, tendo sido feitas novas inscrições em seções albergadas pela 23ª Zona, regularizando a situação junto
ao Fórum Eleitoral de Uruburetama.
Entretanto, antes do advento da Lei Estadual nº 16.821/2019 (Republicado no D.O. 16.01.19), a localidade de Severino
pertencia ao Município de Uruburetama, e os três únicos prédios públicos existentes no local (duas escolas e um posto do
PSF), de fato, foram construídos pela Prefeitura de Uruburetama.
Ocorre que a aludida lei alterou o limite territorial circunscrito ao município de Itapipoca, motivo pelo qual a localidade passou a
se localizar geograficamente neste Município. Assim, pleiteiam a criação de seção eleitoral na comunidade, a fim de facilitar o
acesso ao voto, haja vista que possui mais de 700 eleitores e que atualmente o Município de Itapipoca vem realizando vários
investimentos na localidade relacionados a infraestrutura.
Acompanham o requerimento administrativo os seguintes documentos: a) cópia da Lei Estadual nº 16.821/2019; b)
documentos de identificação dos requerentes; c) abaixo-assinado pugnando pela criação de seção eleitoral no povoado de
Severino, subscrito por 261 (duzentas e sessenta e uma) pessoas/eleitores; d) cópia do Processo administrativo anterior que
tinha o mesmo objeto (nº 1.69.2014.6.06.0017).
Antes de deliberar sobre o pleito, este Juízo determinou a intimação dos municípios de Itapipoca e Uruburetama para se
manifestarem no feito, a realização de vistoria no local, observando o art. 135 do Código Eleitoral, a juntada de manifestação
do IBGE, a expedição de Ofício ao Juízo eleitoral da 23ª Zona, bem como, ao final, o encaminhamento dos autos ao Ministério
Público para manifestação.
Após resposta, o MM. Juiz da 23ª Zona Eleitoral informou que não foi realizado procedimento de transferência de eleitoral "Depara tipo4" e que, pela Lei Estadual nº 16.821/2019, a localidade de Severino passou a ser integrante territorialmente do
Município de Itapipoca. Afirmou ainda não haver óbice legal em relação à criação de seção eleitoral em prédios públicos que
não estão sob a administração do município da respectiva zona eleitoral.
O Município de Itapipoca apresentou manifestação, informando que, após a Lei Estadual nº 16.821/2019, restou evidenciado
que a localidade de Severino atualmente integra a circunscrição territorial de Itapipoca, relatando ainda que está acontecendo
uma transição da administração dos equipamentos públicos existentes no povoado. Ao final, opinou favoravelmente à criação
da seção eleitoral. Por sua vez, o Município de Uruburetama deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.
Em seguida, foi anexado o relatório do Sistema de Georreferenciamento Eleitoral – GELda Escola-Salão Comunitário de
Severino, além de certidão do chefe do cartório eleitoral indicando que permanecem as mesmas condições atestadas na
vistoria realizada no ano de 2014, ressaltando que o prédio público permanece sob administração do município de
Uruburetama. Certificou ainda que "atualmente o local de votação de Itapipoca mais próximo de Severino é a EEB Rachel de
Queiroz, em Ipu Mazagão, não mais existindo local de votação em Sítio do Meio".
Por fim, juntou-se ainda o relatório de vistoria da Escola Manuel Cesário Barroso (realizada em 07/02/2020), atestando a
viabilidade para instalação de seção eleitoral.
Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público Eleitoral pelo deferimento do pedido, eis que presentes os requisitos dos
artigos 135 e 136 da Lei n. o 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
É o relatório. Passo à fundamentação.
Inicialmente, vale ressaltar que os artigos 135 a 138 da Lei n° 4.737/65 (Código Eleitoral) estabelecem critérios acerca dos
lugares de votação, atribuindo competência ao Juiz Eleitoral para designação dos mesmos.
Extrai-se dos aludidos dispositivos que são requisitos para criação de um local de votação a existência de prédio,
preferencialmente público, que possa abrigar o local de votação. O local indicado, que deve ser vistoriado pela Justiça Eleitoral,
deve ser adequado quanto a condições físicas, acessibilidade, segurança, energia elétrica, dentre outros. Ademais, o novo
local de votação somente poderá funcionar se, no período eleitoral houver, mais de 50 eleitores inscritos.
Art. 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juizes eleitorais 60 (sessenta) dias antes da eleição,
publicando-se a designação.
§ 1º A publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar com a indicação da rua,
número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor.
§ 2º Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles em número e condições
adequadas.
(…)
Art. 136. Deverão ser instaladas seções nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva,
inclusive para cegos e nos leprosários onde haja, pelo menos, 50 (cinquenta) eleitores.
Parágrafo único. A mesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá funcionar em
local indicado pelo respectivo diretório mesmo critério será adotado para os estabelecimentos especializados para proteção
dos cegos.
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No presente caso, não obstante requerimento semelhante haja sido negado por este juízo em 2014, não há que se falar no
caso em impossibilidade revisão ou coisa julgada. Isso porque é inconteste o advento de fato superveniente, no caso, a edição
de Lei Estadual (nº 16.821) que, posteriormente, considerou a localidade de Severino como pertencente ao Município de
Itapipoca,fato que é apto a ensejar a reavaliação do pleito anterior, sob pena de ofensa ao princípio do acesso à justiça, bem
como prejuízo ao acesso ao exercício do sufrágio.
Avaliando-se a condição referente à quantidade mínima de eleitores, os requerentes lograram êxito em demonstrar o seu
atendimento, através da juntada de documento hábil, uma vez que foi colacionado documento subscrito por mais de duzentas
pessoas, com títulos eleitorais, manifestando expresso interesse pela criação de uma seção eleitoral na localidade de
Severino.
No tocante ao requisito de instalação da seção em prédio preferencialmente público, ressalte-se que o próprio Município de
Itapipoca informou que já está havendo a devida transição no gerenciamento dos equipamentos públicos existentes no
povoado, sendo ainda favorável à criação da seção eleitoral. Por sua vez, em que pese a ausência de manifestação do
Município de Uruburetama, o Juízo Eleitoral da 23ª Zona ressaltou inexistir qualquer óbice legal à instalação de local de
votação em equipamento público administrado por outra municipalidade.
No mais, analisando-se as vistorias realizadas pela equipe do Cartório desta zona, foi atestada a viabilidade da Escola Manuel
Cesário Barroso, como equipamento público adequado para comportar a instalação de seção eleitoral, conforme se depreende
do relatório de vistoria realizada recentamente.
Diante do exposto, considerando que o local e a localidade atendem aos requisitos mínimos exigidos pela legislação eleitoral,
bem como entendendo ser dever da Justiça Eleitoral, na medida do possível, tomar providências no sentido de facilitar o
exercício do voto e aproximar o eleitor do local de votação, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento nos
arts. 135 e 136 do Código Eleitoral, DEFIRO a petição inicial, determinando a criação de um local de votação na Escola Manuel
Cesário Barroso, cadastro que deve ser feito no sistema Elo.
Delibero ainda que todos os pedidos de alistamentos ou transferências em trâmite ou já deferidos, cujo eleitor solicitante
aponte seu endereço como sendo na localidade de Severino, sejam automaticamente cadastrados no local de votação ora
criado, devendo ser providenciada pelo cartório a ciência do cadastro ou da alteração pelos meios de comunicação cabíveis.
Ressalto que a seção somente poderá funcionar efetivamente no local ao completar pelo menos (50) cinquenta eleitores nela
inscritos, conforme preceitua o art. 117 do CE, devendo ser agregada à outra seção caso não atinja esse número mínimo
exigido.
Dê ciência desta decisão aos partidos políticos vigentes em Itapipoca, à Câmara Municipal de Vereadores, à Prefeitura
Municipal de Itapipoca e Uruburetama, bem como divulgue- se na emissora de rádio local para que seja dada ampla divulgação
à população.
Efetue desde já no sistema informatizado da Justiça Eleitoral a criação do local de votação objeto deste processo
administrativo.
Não havendo interposição de recurso no prazo legal de 03 (três) dias da publicação (art.
135, § 7º, da Lei nº 4.737/65), arquivem-se os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Itapipoca/CE, 11 de maio de 2020
Leslie Anne Maia Campos
Juíza Eleitoral

019ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600006-26.2020.6.06.0019
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600006-26.2020.6.06.0019 / 019ª ZONA
ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERIDO: L. A. P.
SENTENÇA
I – RELATÓRIO:
Cuidam os presentes autos de duplicidade de inscrição eleitoral onde, após o batimento feito no Cadastro Nacional de Eleitores
na data de 05/05/2020, foi detectada a duplicidade de inscrições (Coincidência n° 1DCE2002729080) em nome dos eleitores
LUCAS ARAÚJO PEDROSA e LUCAS ARAÚJO PEDROSA, conforme o espelho constante na inicial.
Autuado o feito, foram juntados aos autos cópia dos espelhos do cadastro das eleitoras envolvidas.
Em seguida, foi prestada informação pelo Cartório Eleitoral com a sugestão de liberação/regularização da inscrição de n°
095247390744 e o cancelamento da inscrição de n° 095247570728.
Após, vieram os autos conclusos para decisão.
É o breve relatório. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Versam os presentes autos de duplicidade de inscrição eleitoral.
A matéria contém sua regulamentação na Resolução TSE n° 21.538/03.
Inicialmente cumpre destacar que devido a exigüidade do prazo imposto para decisão (cujo termo final é14/06/2020, conforme
espelho de ID 1099231) e a celeridade de processamento dada a esse tipo de procedimento, não há tempo hábil para
realização de diligências no sentido de proceder a intimação dos eleitores envolvidos.
Ademais, em sede de análise preliminar da situação, o Cartório Eleitoral prestou informações relevantes que permitem a
instrução adequada para subsidiar a decisão deste Juízo.
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Desta forma, cumpre decidir com base na legislação que rege a matéria e nos elementos probatórios constantes no processo.
Do passeio pelos autos e da análise minuciosa da documentação acostada e da informação prestada pelo Cartório Eleitoral (ID
n° 1112047), é possível concluir que as duas inscrições pertencem a mesma pessoa, haja vista que os dados pessoais das
duas inscrições são são totalmente idênticos, em nada diferindo um do outro, e possuindo a mesma grafia do nome e
sobrenome, bem como a mesma data de nascimento e o mesmo nome dos pais.
Assim, as inscrições foram agrupadas em coincidência por conta da similaridade dos dados para eliminar a possibilidade de
uma mesma pessoa possuir duas qualificações eleitorais.
Compulsando os autos, verifica-se que a razão do agrupamento em coincidência da inscrição do eleitor em tela, deu-se, em
razão da ocorrência de realização de duas operações de alistamento eleitoral realizadas pelo eleitor atavés do Sistema Título
Net, quando deveria ter sido feita apenas uma operação.
Assim sendo, a medida a ser tomada é cancelar uma inscrição e manter a outra regular a fim de resguardar o Cadastro
Eleitoral de eleitores com mais de uma inscrição e também garantir que o eleitor possa exercer sua cidadania através da
regularidade de sua situação perante esta Justiça Especializada.
Deste modo cumpre seguir a determinação contida na Resolução TSE n° 21.538/03, art. 37, inciso VI, qual seja, determinar o
cancelamento de inscrições excedentes de um mesmo eleitor a fim de assegurar que cada eleitor possua apenas uma única
inscrição eleitoral em seu nome.
No caso em tela, a ação mais prudente e benéfica ao eleitor é manter regular a inscrição mais antiga em face desta figurar na
situação liberada no Cadastro Eleitoral.
III –DISPOSITIVO:
Isto posto, em consonância com as razões acima expostas e com base nos artigos 37, inciso VI, e 41, inciso II, alínea a, da
Resolução TSE n° 21.538/03, determino o cancelamento e exclusão da inscrição de n° 095247570728, devendo permanecer
regular no cadastro a situação da inscrição de n° 095247390744 em face desta figurar na situação liberada no Cadastro
Eleitoral.
Anote-se a presente decisão no Cadastro Nacional de Eleitores com as cautelas de praxe.
Decorrido o prazo legal e não havendo recurso, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Tauá/CE, data da assinatura eletrônica dos autos.
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS
Juiz Eleitoral da 19ª ZE - Respondendo
Processo 0600008-93.2020.6.06.0019
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600008-93.2020.6.06.0019 / 019ª ZONA
ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERIDO: V. A. D. A.
SENTENÇA
I – RELATÓRIO:
Cuidam os presentes autos de duplicidade de inscrição eleitoral onde, após o batimento feito no Cadastro Nacional de Eleitores
na data de 08/05/2020, foi detectada a duplicidade de inscrições (Coincidência n° 1DCE2002729802) em nome das eleitoras
VIVIANE ALVES DE ALMEIDA e VIVIANE ALVES DE ALMEIDA, conforme o espelho constante na inicial.
Autuado o feito, foram juntados aos autos cópia dos espelhos do cadastro das eleitoras envolvidas.
Em seguida, foi prestada informação pelo Cartório Eleitoral com a sugestão de liberação/regularização da inscrição de n°
095247880728 e o cancelamento da inscrição de n° 095248260795.
Após, vieram os autos conclusos para decisão.
É o breve relatório. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Versam os presentes autos de duplicidade de inscrição eleitoral.
A matéria contém sua regulamentação na Resolução TSE n° 21.538/03.
Inicialmente cumpre destacar que devido a exigüidade do prazo imposto para decisão (cujo termo final é17/06/2020, conforme
espelho de ID 1100507) e a celeridade de processamento dada a esse tipo de procedimento, não há tempo hábil para
realização de diligências no sentido de proceder a intimação dos eleitores envolvidos.
Ademais, em sede de análise preliminar da situação, o Cartório Eleitoral prestou informações relevantes que permitem a
instrução adequada para subsidiar a decisão deste Juízo.
Desta forma, cumpre decidir com base na legislação que rege a matéria e nos elementos probatórios constantes no processo.
Do passeio pelos autos e da análise minuciosa da documentação acostada e da informação prestada pelo Cartório Eleitoral (ID
n° 1112513), é possível concluir que as duas inscrições pertencem a mesma pessoa, haja vista que os dados pessoais das
duas inscrições são são totalmente idênticos, em nada diferindo um do outro, e possuindo a mesma grafia do nome e
sobrenome, bem como a mesma data de nascimento e o mesmo nome dos pais.
Assim, as inscrições foram agrupadas em coincidência por conta da similaridade dos dados para eliminar a possibilidade de
uma mesma pessoa possuir duas qualificações eleitorais.
Compulsando os autos, verifica-se que a razão do agrupamento em coincidência da inscrição da eleitora em tela, deu-se, em
razão da ocorrência da realização de duas operações de alistamento (quando deveria ter sido realizada apenas uma),
realizadas pela eleitora através do Sistema Título Net.
Assim sendo, a medida a ser tomada é cancelar uma inscrição e manter a outra regular a fim de resguardar o Cadastro
Eleitoral de eleitores com mais de uma inscrição e também garantir que a eleitora possa exercer sua cidadania através da
regularidade de sua situação perante esta Justiça Especializada.
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Deste modo cumpre seguir a determinação contida na Resolução TSE n° 21.538/03, art. 37, inciso VI, qual seja, determinar o
cancelamento de inscrições excedentes de um mesmo eleitor a fim de assegurar que cada eleitor possua apenas uma única
inscrição eleitoral em seu nome.
No caso em tela, a ação mais prudente e benéfica ao eleitor é manter regular a inscrição mais antiga em face desta figurar na
situação liberada no Cadastro Eleitoral.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, em consonância com as razões acima expostas e com base nos artigos 37, inciso VI, e 41, inciso II, alínea a, da
Resolução TSE n° 21.538/03, determino o cancelamento e exclusão da inscrição de n° 095248260795, devendo permanecer
regular no cadastro a situação da inscrição de n° 095247880728 em face desta figurar na situação liberada no Cadastro
Eleitoral.
Anote-se a presente decisão no Cadastro Nacional de Eleitores com as cautelas de praxe.
Decorrido o prazo legal e não havendo recurso, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Tauá/CE, data da assinatura eletrônica dos autos.
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS
Juiz Eleitoral da 19ª ZE - Respondendo
Processo 0600007-11.2020.6.06.0019
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600007-11.2020.6.06.0019 / 019ª ZONA
ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERIDO: SARA DE SOUSA SILVEIRA
SENTENÇA
I – RELATÓRIO:
Cuidam os presentes autos de duplicidade de inscrição eleitoral onde, após o batimento feito no Cadastro Nacional de Eleitores
na data de 08/05/2020, foi detectada a duplicidade de inscrições (Coincidência n° 1DCE2002729403) em nome das eleitoras
SARA DE SOUSA OLIVEIRA e SARA DE SOUSA OLIVEIRA, conforme o espelho constante na inicial.
Autuado o feito, foram juntados aos autos cópia dos espelhos do cadastro das eleitoras envolvidas.
Em seguida, foi prestada informação pelo Cartório Eleitoral com a sugestão de liberação/regularização da inscrição de n°
070326180752 e o cancelamento da inscrição de n° 095248230744.
Após, vieram os autos conclusos para decisão.
É o breve relatório. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Versam os presentes autos de duplicidade de inscrição eleitoral.
A matéria contém sua regulamentação na Resolução TSE n° 21.538/03.
Inicialmente cumpre destacar que devido a exigüidade do prazo imposto para decisão (cujo termo final é17/06/2020, conforme
espelho de ID 1099943) e a celeridade de processamento dada a esse tipo de procedimento, não há tempo hábil para
realização de diligências no sentido de proceder a intimação dos eleitores envolvidos.
Ademais, em sede de análise preliminar da situação, o Cartório Eleitoral prestou informações relevantes que permitem a
instrução adequada para subsidiar a decisão deste Juízo.
Desta forma, cumpre decidir com base na legislação que rege a matéria e nos elementos probatórios constantes no processo.
Do passeio pelos autos e da análise minuciosa da documentação acostada e da informação prestada pelo Cartório Eleitoral (ID
n° 1112327), é possível concluir que as duas inscrições pertencem a mesma pessoa, haja vista que os dados pessoais das
duas inscrições são são totalmente idênticos, em nada diferindo um do outro, e possuindo a mesma grafia do nome e
sobrenome, bem como a mesma data de nascimento e o mesmo nome dos pais.
Assim, as inscrições foram agrupadas em coincidência por conta da similaridade dos dados para eliminar a possibilidade de
uma mesma pessoa possuir duas qualificações eleitorais.
Compulsando os autos, verifica-se que a razão do agrupamento em coincidência da inscrição da eleitora em tela, deu-se, em
razão da ocorrência da realização de uma operação de revisão e outra de alistamento (quando deveria ter sido realizada
apenas uma operação de revisão), realizadas pela eleitora através do Sistema Título Net.
Assim sendo, a medida a ser tomada é cancelar uma inscrição e manter a outra regular a fim de resguardar o Cadastro
Eleitoral de eleitores com mais de uma inscrição e também garantir que a eleitora possa exercer sua cidadania através da
regularidade de sua situação perante esta Justiça Especializada.
Deste modo cumpre seguir a determinação contida na Resolução TSE n° 21.538/03, art. 37, inciso VI, qual seja, determinar o
cancelamento de inscrições excedentes de um mesmo eleitor a fim de assegurar que cada eleitor possua apenas uma única
inscrição eleitoral em seu nome.
No caso em tela, a ação mais prudente e benéfica ao eleitor é manter regular a inscrição mais antiga em face desta figurar na
situação liberada no Cadastro Eleitoral.
III –DISPOSITIVO:
Isto posto, em consonância com as razões acima expostas e com base nos artigos 37, inciso VI, e 41, inciso II, alínea a, da
Resolução TSE n° 21.538/03, determino o cancelamento e exclusão da inscrição de n° 095248230744, devendo permanecer
regular no cadastro a situação da inscrição de n° 070326180752 em face desta figurar na situação liberada no Cadastro
Eleitoral.
Anote-se a presente decisão no Cadastro Nacional de Eleitores com as cautelas de praxe.
Decorrido o prazo legal e não havendo recurso, arquive-se.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Tauá/CE, data da assinatura eletrônica dos autos.
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS
Juiz Eleitoral da 19ª ZE - Respondendo

025ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 23/2020 - 25ª ZE
Edital de Títulos Indeferidos
O Exmo. Sr. HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA, Juiz Eleitoral da 25ª ZE, no uso de suas atribuições legais e conforme
determina 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 5 (cinco) dias, dos
pedidos de alistamentos e transferências eleitorais – RAEs (Resolução 21.538/2003, art. 17 e 18, § 5º) que foram
INDEFERIDOS por decisão judicial, conforme relação de eleitores a seguir, com quadros informativos separados por município,
nome, inscrição eleitoral e seção:
GRANJA:
NOME
JÉSSICA MENEZES DOS SANTOS
WELLINGTON DA SILVA ARAUJO

INSCRIÇÃO
0377 8178 1724
0354 2544 1708

NOME
IVAN KENNEDY FONSECA FERREIRA

INSCRIÇÃO
0691 3107 0744

URUOCA:

Dado e passado nesta cidade de Granja/CE, aos 21 de maio de 2020. Com a conferência do Chefe de Cartório, eu, Brayan
Chaves Muhlen, Analista Judiciário desta 25ª Zona Eleitoral, o digitei e subscrevi.
HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA
Juiz Eleitoral da 25ª ZE-Respondendo

030ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 12/2020
A MM. Juíza Eleitoral da 30ª Zona de Acaraú, Drª. Ana Celina M. Studart Gurgel Carneiro, Titular desta 30ª Zona, no uso de
suas atribuições legais,
Faz saber ao público em geral que, à mingua dos requisitos legais para tanto, foram INDEFERIDOS ou EXCLUÍDOS os
pedidos de alistamento, transferências e(ou) revisão dos eleitores nominados em relação anexa a este edital.
E, para constar, dando cumprimento às leis eleitorais, mandou publicar o presente Edital, e ordenando que fosse afixado no
Fórum Local, como é de costume, com o prazo de 05 (cinco) dias, por meio do qual se torna pública a solicitação de
Alistamento, Transferência e Revisão de Títulos Eleitorais, e, ao término do referido prazo, finaliza a possibilidade de
impugnação.
Expedido no Cartório da 30ª Zona Eleitoral, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de dois mil e dezoito (2018). Eu,
________, Adauto Gautama C. S. Leite, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e subscrevo.
Ana Celina M. Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral
ANEXO ÚNICO - EDITAL Nº 012/2020, DE 22.05.2020
EXCLUÍDO UM DOS REQUERIMENTOS:
ADRIANA NIVIA GIRÃO LIMA - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
ANA WLÁDIA SANTOS DA SILVA - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
ANTONIO JOZIAS FERREIRA - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
ANTÔNIO UELISON DA SILVA ALMEIDA - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
ESPEDIÃO ROSENO FERREIRA - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
FRANCISCO MARQUEDONE CAETANO - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
JOÃO MARTINS DA SILVA - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
JOÃO VICTOR SOUSA SAMPAIO - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
JOSÉ JOSIMAR NASCIMENTO - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
JOSÉ WILKER DE SOUSA ALBUQUERQUE - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
JOSINETE MARIA SILVA CASTRO - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
LUENE FIRMINO LIMA - DUPLICIDADE DE REQUERIMENTO
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INDEFERIDOS APÓS DILIGÊNCIA:
CARLA DHENIFFY ALVES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO
FRANCISCA NATÁLIA DE SOUZA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO
FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO
MARIA APARECIDA DA COSTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO
MARIA IRANIR DA CUNHA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO
MARIA LUANA DE BARROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO

045ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600006-45.2020.6.06.0045
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600006-45.2020.6.06.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE MASSAPÊ CE
REQUERENTE: MARGARINETE MESQUITA SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - CE23550
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA
DECISÃO
Vistos, etc...
Trata-se de requerimento feito pela eleitora MARGARINETE MESQUITA SOUZA, no qual pleiteia a regularização da filiação ao
PODEMOS de Massapê/CE e, consequentemente, o cancelamento da filiação ao PROS de Massapê/CE.
Primeiramente, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que a eventual correção das filiações depende de alteração de
dados no sistema FILIA, cujo cronograma ainda será liberado pelo TSE, notadamente para o processamento de listas
especiais (a partir de junho/2020), conforme art. 11, § 2° e art. 16 da Resolução n° 23.596/2019:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas
filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para
que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência,
observado o disposto no art. 16 desta resolução.
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º do art. 11 desta resolução,
serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Dando continuidade, determino ao Cartório Eleitoral que certifique se a eleitora/filiada requereu a desfiliação de algum partido
político.
Determino ainda, em ato contínuo, que sejam intimados as partes desta decisão, bem como da juntada da certidão do Cartório,
a fim de que se manifestem no prazo de cinco dias, sendo que os partidos políticos envolvidos (PODE e PROS) devem ser
intimados por e-mail, conforme prescreve a Resolução TRE-CE n° 767/2020.
Por último, com ou sem manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer em 5 (cinco) dias (art. 23, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.596/19);
Após, conclusão para sentença.
Processo 0600004-75.2020.6.06.0045
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600004-75.2020.6.06.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE MASSAPÊ CE
REQUERENTE: MARIA DE JESUS NEVES TOME
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - CE23550
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DECISÃO
Vistos, etc...
Trata-se de requerimento feito pela eleitora MARIA DE JESUS NEVES TOMÉ, no qual pleiteia o restabelecimento da filiação
ao PODEMOS (PTN) de Massapê/CE, datada de 02/04/2020 e, consequentemente, o cancelamento da filiação ao PROS de
Massapê/CE realizada em 04/04/2020.
Primeiramente, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que a eventual correção das filiações depende de alteração de
dados junto ao sistema FILIA, cujo acesso está liberado pelo TSE, inclusive para o processamento de listas especiais (a partir
de junho/2020), conforme art. 11, § 2° e art. 16 da Resolução n° 23.596/2019:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas
filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para
que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência,
observado o disposto no art. 16 desta resolução.
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Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º do art. 11 desta resolução,
serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Destaco que foi juntada declaração, na qual o PROS/Massapê assume o equívoco pela filiação da eleitora (ID 1072724).
Saliento que já consta da filiação da eleitora na "lista interna" e na "ficha de filiação" do PODEMOS de Massapê/CE, conforme
apresentado nos documentos IDs. nºs. 1072760 e 1072793, demonstrando, portanto, ciência do partido.
Diante do exposto, DETERMINO que se dê vista ao Ministério Público Eleitoral, via sistema do PJe, para manifestação em 5
(cinco) dias, art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.596/19;
Após, conclusão para sentença.
TICIANE SILVEIRA MELO MUNIZ
Juíza Eleitoral 45 Zona Eleitoral

049ª Zona Eleitoral
Despachos
SUSPENSÃO DO FEITO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PROCESSO Nº 6-29.2013.6.06.0049
NATUREZA: EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
EXEQUIDO: RADIO DIARIO FM
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR RODRIGUES VIANA PONTE – OAB/CE Nº 8195
DESPACHO
Recebi hoje.
Defiro o requerimento da Procuradoria da Fazenda Nacional de fls. 78/80, suspendendo o processo pelo prazo de 1 (um)
ano, com termo inicial em 12/02/2020, data do protocolo do requerimento, conforme art. 40, caput, da Lei 6830/80.
Findo o prazo, os autos deverão ser remetidos à exequente, para requerer o que entender de direito.
Expedientes necessários.
Pacajus/CE, 21 de maio de 2020.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
JUIZ ELEITORAL – 49ª ZE

069ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600004-03.2020.6.06.0069
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600004-03.2020.6.06.0069
RESPONSÁVEL: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - CE23550
DESPACHO
Recebo o pedido de regularização de contas não prestadas, sem efeito suspensivo (art. 58, IV DA RES.TSE N°23.604/2019).
O Art. 58 da referida resolução, disciplina que transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no art.
47, ou seja, a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, que de acordo com a informação prestada pela
secretaria (doc. 958409) ocorreu para essa Agremiação Partidária, no âmbito municipal, porque teve suas contas anuais,
referente ao exercício 2018, julgadas não prestadas, com sentença transitada em julgado, em 07.10.2019.
Ocorre que a Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, nos autos do processo PET0600382-06.2019.06.0000, determinou
a retirada, no sistema SGIP, da suspensão do registro ou das anotações de todos os órgão partidários que estivessem na
situação acima descrita, independentemente de provocação por parte das agremiações partidárias.
Ante o exposto, intime-se a parte interessada para, no prazo de 03 (três) dias, responder a este juízo se tem interesse ou não
em prosseguir com o pedido de regularização de contas não prestadas, uma vez que uma das consequências do art.47, II,
RES.TSE N°23.604/2019, já fora suspensa por decisão proferida pela Presidência do TRE/CE.
AURORA, 28 de abril de 2020
JOAO PIMENTEL BRITO
Juiz da 069ª ZONA ELEITORAL DE AURORA CE
Processo 0600004-03.2020.6.06.0069
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600004-03.2020.6.06.0069
RESPONSÁVEL: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - CE23550
DESPACHO
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Recebo o pedido de regularização de contas não prestadas, sem efeito suspensivo (art. 58, IV DA RES.TSE N°23.604/2019).
O Art. 58 da referida resolução, disciplina que transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no art.
47, ou seja, a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, que de acordo com a informação prestada pela
secretaria (doc. 958409) ocorreu para essa Agremiação Partidária, no âmbito municipal, porque teve suas contas anuais,
referente ao exercício 2018, julgadas não prestadas, com sentença transitada em julgado, em 07.10.2019.
Ocorre que a Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, nos autos do processo PET0600382-06.2019.06.0000, determinou
a retirada, no sistema SGIP, da suspensão do registro ou das anotações de todos os órgão partidários que estivessem na
situação acima descrita, independentemente de provocação por parte das agremiações partidárias.
Ante o exposto, intime-se a parte interessada para, no prazo de 03 (três) dias, responder a este juízo se tem interesse ou não
em prosseguir com o pedido de regularização de contas não prestadas, uma vez que uma das consequências do art.47, II,
RES.TSE N°23.604/2019, já fora suspensa por decisão proferida pela Presidência do TRE/CE.
AURORA, 28 de abril de 2020
JOAO PIMENTEL BRITO
Juiz da 069ª ZONA ELEITORAL DE AURORA CE
Processo 0600003-18.2020.6.06.0069
DESPACHO
O Art. 58 da referida resolução, disciplina que transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no art.
47, ou seja, a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, que de acordo com a informação prestada pela
secretaria (doc. 1104685) ocorreu para essa Agremiação Partidária, no âmbito municipal, porque teve suas contas anuais,
referente ao exercício 2018, julgadas não prestadas, com sentença transitada em julgado, em 07.10.2019.
Ocorre que a Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, nos autos do processo PET0600382-06.2019.06.0000, determinou
a retirada, no sistema SGIP, da suspensão do registro ou das anotações de todos os órgão partidários que estivessem na
situação acima descrita, independentemente de provocação por parte das agremiações partidárias.
Ante o exposto, intime-se a parte interessada para, no prazo de 03 (três) dias, responder a este juízo se tem interesse ou não
em prosseguir com o pedido de regularização de contas não prestadas, uma vez que uma das consequências do art.47, II,
RES.TSE N°23.604/2019, já fora suspensa por decisão proferida pela Presidência do TRE/CE.
AURORA, 28 de abril de 2020
JOÃO PIMENTEL BRITO
JUIZ ELEITORAL 69º ZONA
Processo 0600003-18.2020.6.06.0069
DESPACHO
O Art. 58 da referida resolução, disciplina que transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no art.
47, ou seja, a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, que de acordo com a informação prestada pela
secretaria (doc. 1104685) ocorreu para essa Agremiação Partidária, no âmbito municipal, porque teve suas contas anuais,
referente ao exercício 2018, julgadas não prestadas, com sentença transitada em julgado, em 07.10.2019.
Ocorre que a Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, nos autos do processo PET0600382-06.2019.06.0000, determinou
a retirada, no sistema SGIP, da suspensão do registro ou das anotações de todos os órgão partidários que estivessem na
situação acima descrita, independentemente de provocação por parte das agremiações partidárias.
Ante o exposto, intime-se a parte interessada para, no prazo de 03 (três) dias, responder a este juízo se tem interesse ou não
em prosseguir com o pedido de regularização de contas não prestadas, uma vez que uma das consequências do art.47, II,
RES.TSE N°23.604/2019, já fora suspensa por decisão proferida pela Presidência do TRE/CE.
AURORA, 28 de abril de 2020
JOÃO PIMENTEL BRITO
JUIZ ELEITORAL 69º ZONA
Processo 0600003-18.2020.6.06.0069
DESPACHO
O Art. 58 da referida resolução, disciplina que transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no art.
47, ou seja, a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, que de acordo com a informação prestada pela
secretaria (doc.104685) ocorreu para essa Agremiação Partidária, no âmbito municipal, porque teve suas contas anuais,
referente ao exercício 2018, julgadas não prestadas, com sentença transitada em julgado, em 07.10.2019.
Ocorre que a Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, nos autos do processo PET0600382-06.2019.06.0000, determinou
a retirada, no sistema SGIP, da suspensão do registro ou das anotações de todos os órgão partidários que estivessem na
situação acima descrita, independentemente de provocação por parte das agremiações partidárias.
Ante o exposto, intime-se a parte interessada para, no prazo de 03 (três) dias, responder a este juízo se tem interesse ou não
em prosseguir com o pedido de regularização de contas não prestadas, uma vez que uma das consequências do art.47, II,
RES.TSE N°23.604/2019, já fora suspensa por decisão proferida pela Presidência do TRE/CE.
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AURORA, 28 de abril de 2020
JOÃO PIMENTEL BRITO
JUIZ ELEITORAL 69º ZONA

084ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600016-69.2020.6.06.0084
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600016-69.2020.6.06.0084
REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL LIBERAL, HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE
Advogados: DIEGO DE ANDRADE TRINDADE - CE40867-A, RAIMUNDO FEITOSA CARVALHO GOMES - CE13398, LUIZ
CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
DESPACHO
R. h.
Trata-se de Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de prestação de contas do Partido Social Liberal –
PSL do município de Beberibe, referente aos exercícios financeiros de 2011 a 2018. O presente requerimento foi apresentado
pela esfera estadual do partido.
Ocorre que que os processos de prestação de contas devem ser autuados individualmente, ou seja, para cada ano de
prestação de contas deve ser feita uma petição com envio de toda a documentação necessária digitalizada, devendo sempre
ser observada a Resolução do exercício a que se refere. Essa exigência justifica-se para evitar tumulto processual,
notadamente porque podem ser proferidas decisões diversas para cada exercício financeiro.
Assim, os partidos políticos devem prestar contas anuais à Justiça Eleitoral de forma individualizada para cada ano, o que, por
óbvio, é aplicável aos processos de requerimento de regularização de prestação de contas, previsto no art. 58 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
No caso dos autos, a agremiação apresentou, em uma única petição, o pedido de regularização de contas anuais dos
exercícios de 2011 a 2018, o que não é permitido.
Diante disso, recebo o presente processo apenas em relação ao exercício financeiro de 2011, ficando o partido intimado para,
querendo, ajuizar separadamente os requerimentos de regularização das prestações de contas dos demais exercícios
financeiros, seja das contas julgadas como não prestadas, seja das contas não apresentadas, conforme atesta a certidão ID
1001329.
Frise-se, ainda, que consta na certidão ID 1001329 informação quanto à vigência e à composição do partido em sua esfera
municipal. Ora, existindo diretório municipal vigente do PSL no município de Beberibe, os pedidos de regularização devem ser
requeridos por meio do diretório municipal, e não pelo órgão regional, haja vista que a Resolução TSE nº 23.604/2019 (art. 28,
§§ 5º e 6º) autoriza a prestação de contas pela esfera partidária imediatamente superior apenas nos casos de extinção ou
dissolução da comissão provisória ou diretório municipal.
Diante de todo o exposto, determino a intimação do requerente, qual seja, PSL do Estado do Ceará, para corrigir o pólo ativo
da presente ação, inclusive juntando procuração para constituição de advogado, outorgada pelo partido a nível municipal e por
seus dirigentes, presidentes e tesoureiros (atuais e de 2011), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial, por manifesta ilegitimidade da parte autora (art. 330, II do CPC).
Determino, ainda, a intimação do partido para, no mesmo prazo, apresentar Declaração de Ausência de Movimentação
Financeira (exercício 2011) conforme descrito no art. 28, I e II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ou seja, preenchida e
emitida pelo SPCA, contendo numero de controle do sistema e a indicação do presidente e do tesoureiro e dos seus eventuais
substitutos no período das contas, pois no documento juntado (ID 741323) apenas consta a assinatura de presidente e
tesoureiro sem especificar de quem se tratam, também não sendo possível verificar o número de controle no canto superior
direito do documento.
Publique-se e intime-se.
Beberibe, 18 de maio de 2020.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 84ª Zona Eleitoral de Beberibe/CE

105ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 12/2020
DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS
PRAZO: 03 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. PATRÍCIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES, MMª. Juíza Eleitoral, em respondência, da
105ª ZE - CAPISTRANO/CE, no uso de suas atribuições legais e com supedâneo nos Artigos 33 e 35 da Resolução do TSE de
N.º 21.538/03,
TORNA PÚBLICA a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia, pelo prazo de 3 (três) dias, que foi aberto
procedimento por meio do processo PJE DPI nº 0600011-81.2020.6.06.0105, referente à COINCIDÊNCIA DE INSCRIÇÕES nº
1DCE2002731913, detectada pelo cruzamento dos dados constantes no Cadastro Eleitoral, quando do batimento realizado
pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, em 15 de maio de 2020, envolvendo as inscrições abaixo indicadas:
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DUPLICIDADE: 1DCE2002731913
1º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 095294590779 SITUAÇÃO: LIBERADA OCORRÊNCIA: 70 UF: CE ZONA: 104
SEÇÃO: 0415 DATA
DOMICÍLIO: 16/01/2020 ELEITOR(A): BRENO FERREIRA DOS SANTOS GÊNERO: MASCULINO DATA NASCIMENTO:
31/01/2003 UF NASCIMENTO: CE MÃE: KERDILA ANDRADE DOS SANTOS PAI: ANTONIO RIBAMAR APRIGIO FERREIRA
2º ELEITOR DO GRUPO
INSCRIÇÃO Nº: 095777480728 SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA OCORRÊNCIA: 71 UF: CE ZONA: 105
SEÇÃO: 0133 DATA
DOMICÍLIO: 06/05/2020 ELEITOR(A): BRENO FERREIRA DOS SANTOS GÊNERO: MASCULINO DATA NASCIMENTO:
31/01/2003 UF NASCIMENTO: CE MÃE: KERDILA ANDRADE DOS SANTOS PAI: ANTÕNIO RIBAMAR APRIGIO FERREIRA
Desta forma, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE, conforme Provimento - CRE/CE N.º 02/2011. Dado e passado nesta cidade de Capistrano,
no dia 21 de maio de 2020. Eu, José Mílton Queiroz de Freitas, Chefe de Cartório da 105ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência, da 105ª ZE – Capistrano - CE
EDITAL Nº 13/2020 (Prazo 10 dias)
(Relação de inscrições e transferências de eleitores)
A Exma Juíza Eleitoral, Dra. PATRÍCIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES, da 105ª Zona de Capistrano, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais, etc.,
TORNA PÚBLICO aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontram disponíveis neste
Cartório, aos partidos políticos e eleitores, para consulta, a relação de inscrições e transferências de eleitores desta 105ª Zona
Eleitoral, relativas ao período de 16/03/2020 a 31/03/2020, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução n.º
21.538/03-TSE. O prazo de impugnação é de 10 (dez) dias a contar da afixação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Doutora Juíza publicar o presente edital, que vai
afixado no local público de costume. Capistrano, ao(s) 22 (vinte e dois) dia(s) do mês de maio do ano 2020. EU, ____José
Mílton Queiroz de Freitas, matrícula 74138, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª ZE, em respondência
EDITAL Nº 14/2020 (Prazo 10 dias)
(Relação de inscrições e transferências de eleitores)
A Exma Juíza Eleitoral, Dra. PATRÍCIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES, da 105ª Zona de Capistrano, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais, etc.,
TORNA PÚBLICO aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontram disponíveis neste
Cartório, aos partidos políticos e eleitores, para consulta, a relação de inscrições e transferências de eleitores desta 105ª Zona
Eleitoral, relativas ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução n.º
21.538/03-TSE. O prazo de impugnação é de 10 (dez) dias a contar da afixação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Doutora Juíza publicar o presente edital, que vai
afixado no local público de costume. Capistrano, ao(s) 22 (vinte e dois) dia(s) do mês de maio do ano 2020. EU, _________
José Mílton Queiroz de Freitas, matrícula 74138, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª ZE, em respondência
EDITAL Nº 15/2020 (Prazo 10 dias)
(Relação de inscrições e transferências de eleitores)
A Exma Juíza Eleitoral, Dra. PATRÍCIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES, da 105ª Zona de Capistrano, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais, etc.,
TORNA PÚBLICO aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontram disponíveis neste
Cartório, aos partidos políticos e eleitores, para consulta, a relação de inscrições e transferências de eleitores desta 105ª Zona
Eleitoral, relativas ao período de 01/05/2020 a 15/05/2020, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução n.º
21.538/03-TSE. O prazo de impugnação é de 10 (dez) dias a contar da afixação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Doutora Juíza publicar o presente edital, que vai
afixado no local público de costume. Capistrano, ao(s) 22 (vinte e dois) dia(s) do mês de maio do ano 2020. EU, _____ José
Mílton Queiroz de Freitas, matrícula 74138, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª ZE, em respondência
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118ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600009-72.2020.6.06.0118
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554)
PROCESSO Nº 0600009-72.2020.6.06.0118
REQUERENTE: LIGIA BEZERRA DE MENEZES GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUZA JUNIOR - CE35049
REQUERIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO MUNICIPAL
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC / FORTALEZA - CE
DESPACHO
R. h.
Intimem-se a requerente e os partidos políticos envolvidos para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a requerente
juntar aos autos sua ficha de filiação junto ao PTC.
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.
Após, voltem-me conclusos.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Mirian Porto Mota Randal Pompeu
Juíza Eleitoral da 118ª ZE/CE

119ª Zona Eleitoral
Decisões
DECISÃO - REJEIÇÃO DE DENÚNCIA
AÇÃO PENAL
Processo nº 61-85.2018.6.06.0119
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADOS: ELINEIDE DOS SANTOS MENDES, JOSÉ COSMO DA CRUZ, HOSANA DA SILVA CRUZ, LEONOR
JURACI DOS SANTOS, FRANCISCO LOPES DOS SANTOS JUNIOR, SAMUEL SARAIVA LINO e LUZANIRA SARAIVA DE
LIMA
DECISÃO
01. Cuida-se de ação penal eleitoral formulada pelo MPE contra ELINEIDE DOS SANTOS MENDES, JOSÉ COSMO DA
CRUZ, HOSANA DA SILVA CRUZ, LEONOR JURACI DOS SANTOS, FRANCISCO LOPES DOS SANTOS JUNIOR, SAMUEL
SARAIVA LINO e LUZANIRA SARAIVA DE LIMA, imputando-lhes a prática do crime eleitoral tipificado no art. 350 do C.E.,
porque tiveram suas transferências eleitorais indeferidas pelo Juízo da Zona de Jardim-CE, fatos ocorridos entre junho e julho
de 2016.
02. De plano, REJEITO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, porque os fatos articulados na delação não configuram crime,
consoante dispõe o art. 358, I do Código Eleitoral, pelas seguintes razões:
a) A uma, porque a diligência policial de fls. 43/46 demonstrou que todos os denunciados possuem vínculos (família, afetivo,
profissional, patrimonial e/ou comunitário) no Município de Jardim;
b) A dois, porque a denunciada Elineide conseguiu sua transferência eleitoral no TRE/CE (vide decisão de fls. 75/85) que
reconheceu o Município de Jardim como seu domicílio eleitoral;
c) A três, porque, de fato, a jurisprudência eleitoral ampliou seu entendimento de domicílio eleitoral, que o diga o Senador
Sarney;
d) Por fim, porque nesse contexto não há dolo na ação dos denunciados, elemento essencial do tipo.
03. Intimem-se. Após, arquive-se.
Juazeiro do Norte, 02 de Abril de 2020.
PÉRICLES VICTOR GALVÃO DE OLIVEIRA
JUIZ ELEITORAL DA 119ª ZONA
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