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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Portarias
Dispõe sobre o registro dos códigos ASE 078 e 612 no âmbito das unidades descentralizadas
PORTARIA N° 21/2019-CRE/CE
Dispõe sobre o registro dos códigos ASE 078 e 612 no âmbito das Centrais de Atendimento ao Eleitor e dos postos
descentralizados.
O Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, Corregedor Regional Eleitoral do Ceará, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO que a utilização dos códigos ASE será precedida de rigorosa análise do histórico da inscrição do eleitor, de
modo a prevenir o registro de dados que reflitam inconsistências ou incompatibilidades com os eventos a serem consignados,
nos termos do disposto no parágrafo único do art. 2º do Provimento CGE nº 6/2009;
CONSIDERANDO que o Sistema Elo somente disponibiliza o acesso à funcionalidade de anotação de código ASE ao servidor
com perfil Administrador;
CONSIDERANDO a necessidade de realizar o atendimento ao eleitor nas Centrais de Atendimento e nos postos
descentralizados com celeridade e eficiência,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam autorizados os registros dos códigos ASE 078, motivo/forma 1 (recolhimento) e motivo/forma 2 (dispensa de
recolhimento) e ASE 612, motivo/forma 1 (recolhimento) e motivo/forma 2 (dispensa de recolhimento) no âmbito das Centrais
de Atendimento ao Eleitor.
§ 1º. A autorização prevista neste artigo se estende aos postos descentralizados de atendimento ao eleitor.
§ 2º. Os procedimentos descritos no caput somente poderão ocorrer após minuciosa análise do histórico do eleitor no Sistema
Elo.
Art. 2º O lançamento do ASE 078 deverá ser efetuado quando se tratar de ocorrência de ausência às urnas (código ASE 094).
Art. 3º O ASE 612 deverá ser anotado exclusivamente para inativar ocorrência de ausência aos trabalhos eleitorais ou
abandono da função (código ASE 442).
Parágrafo único. Caso o eleitor apresente justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais, tal requerimento deverá ser
previamente apreciado pela autoridade judicial da zona onde o eleitor estiver inscrito, para, se for o caso, proceder à anotação
do ASE 612, motivo/forma 2 (dispensa de recolhimento).
Art. 4º Somente poderão proceder ao lançamento dos códigos ASE elencados nesta portaria os servidores efetivos,
requisitados ou cedidos que tiverem o perfil administrador, obedecendo as normas constantes do Manual de ASE e sob rígida
supervisão da Chefia.
Art. 5º Os casos omissos serão dirimidos pela Corregedoria Regional Eleitoral.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 5/2017-CRE/CE.
Fortaleza/CE, 9 de outubro de 2019
Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto
Corregedor Regional Eleitoral
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
Aditivo
TERMO ADITIVO
62º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa à
inclusão da Infraestrutura da área destinada ao Data Center e salas auxiliares. O total de acréscimo importa na quantia de R$
224.581,31 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), correspondente ao
percentual aproximado de 0,4192%, do valor inicial atualizado do contrato. O presente termo aditivo alterará o valor do
Contrato conforme planilhas orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art. 65, inciso
I, "a", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no
Processo PAD n.º 10.642/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente. DATA:
07/10/2019
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE-CE
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 2-05.2014.6.06.0001
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
EMBARGANTE(S)(S): UNIÃO FEDERAL
EMBARGADO(S)(S): IRANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA - OAB: CE009694/CE, FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURÇA OAB: CE006476/CE, JOSE MARQUES JUNIOR - OAB: 17.257/CE
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS. EXECUÇÃO
FISCAL. MULTA ELEITORAL. APLICÁVEIS OS PRAZOS RECURSAIS DO CPC. CONTAGEM EM DOBRO. FAZENDA
NACIONAL. ARTS. 1.023 C/C 183 DO CPC. EMBARGOS TEMPESTIVOS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART.
1.022, III, DO CPC. ADESÃO A PARCELAMENTO DE DÍVIDA PELO EXECUTADO. CONFISSÃO DE DÉBITO. RENÚNCIA
AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL.
INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO DA DEMANDA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na espécie, alega a embargante existir, no acórdão vergastado, vício de erro material, aduzindo que o executado aderiu a
parcelamento da dívida e, em assim procedendo, confessou o débito, renunciando ao direito de opor embargos à execução.
Preliminar
2. Assentado o entendimento de que as regras próprias do executivo fiscal devem ser integralmente aplicadas à cobrança de
multas eleitorais, inclusive quanto aos prazos recursais previstos no CPC, cuja aplicação subsidiária é prevista no art. 1º da Lei
nº 6.830/80. Prazo contado em dias úteis e em dobro. Fazenda Nacional. Arts. 1.023 c/c 183 do CPC. Embargos tempestivos.
Mérito
3. Não demonstrou a embargante a ocorrência do vício alegado, qual seja, erro material. Na verdade, tenta, por meio dos
aclaratórios, inovar a tese, trazendo matéria completamente diversa da até então tratada nos autos, demonstrando verdadeiro
inconformismo com o resultado da demanda, contrário a seus interesses.
4. Inexiste, assim, vício de erro material a ser sanado.
5. "A alegação apresentada, pela vez primeira, em embargos de declaração configura inovação de tese recursal, não podendo
ser apreciada dada a consumação da preclusão". 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do
julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o
que não ocorre no presente caso." (Recurso Especial Eleitoral nº 1161, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 178, Data 13/09/2019, Página 64/65)
6. Embargos conhecidos e não providos.
DECISÃO: Votação preliminar (Intempestividade): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação definitiva (com mérito): ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 07/10/2019
RECURSO ELEITORAL Nº 39-43.2017.6.06.0028
ORIGEM: JUAZEIRO DO NORTE-CE (28ª ZONA ELEITORAL - JUAZEIRO DO NORTE)
RELATOR(A): JUIZ TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): CRISTIANE SOUSA RAMALHO
ADVOGADOS(S): STÊNIO ROLIM DE OLIVEIRA - OAB: CE017880/CE
ADVOGADO(S): JOSÉ JEFFERSON CAMPOS DE SANTANA - OAB: CE020824/CE
ADVOGADA(S): GERUSIANE FERREIRA DE AGUIAR - OAB: 37.328/CE
ADVOGADO(S): ROLIM & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB: 1.135/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. CASAMENTO.
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RENDIMENTOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 1.660, I, CCB/2002. COMUNICABILIDADE DE RENDIMENTOS. SEARA
ELEITORAL. UNICIDADE DE PATRIMÔNIO PARA FINS DO CÔMPUTO DO LIMITE DE DOAÇÃO A CAMPANHA
ELEITORAL. DOUTRINA CIVILISTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HARMONIZAÇÃO. PRECEDENTE DO TSE. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1 - À pessoa física que doar à campanha eleitoral acima de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano-calendário anterior
ao da eleição deve ser aplicada a penalidade correspondente. Inteligência do art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei das Eleições.
2 - No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.
Disposição do art. 1658 do Código Civil.
3 - Os frutos ou rendimentos de cada cônjuge, na constância do casamento, refletem a consequência da escolha do tipo de
regime escolhido, pois, em se tratando de comunhão parcial de bens, estes também integram o patrimônio comum.
4 - "(...) São comunicáveis, para fins da análise do percentual de doação previsto no art. 23 da Lei 9.504/97, os rendimentos
auferidos pelo cônjuge do doador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, decorrentes de lucros advindos de
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quotas de sociedade empresarial adquiridas na constância do casamento. (...)" TSE, RESPE 2963, Rel. Min. Admar Gonzaga,
DJ - 25/02/2019, pág. 29)
5 - A partir de uma interpretação conjunta dos institutos jurídicos, verifica-se coerente a contabilização dos rendimentos de
ambos os cônjuges, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, para fins de cálculo do limite de doação por pessoa
física à campanha eleitoral.
6 - Sentença reformada. Recurso provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 07/10/2019
RECURSO CRIMINAL Nº 93-81.2017.6.06.0004
ORIGEM: MARANGUAPE-CE (4ª ZONA ELEITORAL - MARANGUAPE)
RELATOR(A): JUIZ TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): MARTOS TEÓGENES SILVA DE ARAÚJO
ADVOGADOS(S): JOSÉ ISAIAS RODRIGUES TOMAZ - OAB: 17.210/CE
ADVOGADO(S): ANGELA CASTELO VIEIRA - OAB: 28.559/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. ART. 33, § 4º DA LEI Nº 9.504/97. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
FRAUDULENTA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
MATÉRIA DE MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. DEFESA TÉCNICA.
IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.
1 - Primeira preliminar. O Réu alegou a intempestividade da peça inicial acusatória, em razão de o Ministério Público Eleitoral
não ter observado o prazo legal do art. 357 do Código Eleitoral. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial
sedimentado, trata-se de prazo impróprio, o que não configura prejuízo ao réu. Preliminar rejeitada.
2 - Segunda preliminar. Foi arguida, ainda, a atipicidade da conduta descrita na denúncia criminal. Ocorre que tal alegação
cuida-se do mérito da demanda, não devendo a matéria ser tratada em prefacial. Preliminar rejeitada.
3 - Terceira preliminar. A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela nulidade da sentença, uma vez que não houve a
apresentação das alegações finais, que se insere no âmbito da defesa técnica, cuja omissão não se admite. Não se trata de
faculdade por parte de o réu apresentar ou não alegações derradeiras. O processo não pode ser julgado sem essa
formalidade, sob pena de violação ao exercício da ampla defesa do acusado processado criminalmente. No caso dos autos,
não tendo sido apresentadas as alegações finais pelo réu, mesmo que intimado pessoalmente para tanto, caberia ao
magistrado, antes de prolatar sentença de mérito, conferir oportunidade ao acusado para constituir novo defensor ou nomearlhe defensor dativo especificamente para ofertar referida peça processual. Preliminar acolhida.
4 - Sentença declarada nula, com o retorno dos autos ao juízo de primeira instância.
DECISÃO: Votação preliminar (Oferecimento da denúncia fora do prazo legal): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação preliminar (Atipicidade da conduta): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação preliminar (Nulidade da sentença): Acolhida. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por
unanimidade, em reconhecer a nulidade da sentença de primeiro grau, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 07/10/2019
RECURSO ELEITORAL Nº 152-84.2016.6.06.0075
ORIGEM: JAGUARUANA-CE (75ª ZONA ELEITORAL - JAGUARUANA)
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): JOSÉ MELO MOTA, JURANDIR ABREU DE SANTIAGO, ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO,
PAULO JOSÉ PINTO BARBOSA
ADVOGADOS(S): GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - OAB: 21.432/CE, FERNANDO LUIS MELO DA ESCÓSSIA - OAB:
6.569/CE
ADVOGADO(S): MICARTON ANTONIO PEREIRA BARBOSA - OAB: 24328/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. INSURGÊNCIA
RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES FINAIS. CONDIÇÃO DE
FISCAL DA LEI. ART. 30 DA RTSE Nº 23.462/2015. POSICIONAMENTO FIRMADO NA DOUTRINA E NA
JURISPRUDÊNCIA. TEMA 959 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA ENTREGA DOS AUTOS NA
REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Versa o recurso em exame sobre suposta nulidade ocorrida em primeiro grau, ante a existência de violação de prerrogativa
do Parquet, que, enquanto fiscal da lei, não foi intimado pessoalmente com vista dos autos para apresentar alegações finais,
ainda que previamente comunicado em audiência sobre a abertura de prazo processual para tal fim.
2. Firmado posicionamento na doutrina e na jurisprudência no sentido de que "nas ações em que não for parte o Ministério
Público Eleitoral, apresentadas as alegações finais, ou decorrido o prazo sem o seu oferecimento, os autos lhe serão remetidos
para, querendo, se manifestar no prazo de dois dias". Entendimento expresso no art. 30 da RTSE nº 23.462/2015.
3. Na espécie, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, deveria ter se manifestado após as partes, no prazo de 2 dias
a contar do recebimento dos autos pelo Órgão Ministerial.
4. A intimação do Parquet deve ser realizada pessoalmente, por meio da entrega dos autos com vista na secretaria do órgão,
nos termos do disposto no artigo 18, inciso II, alínea "h", da Lei Complementar 75/93.
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5. Os Tribunais Superiores firmaram posicionamento nessa linha intelectiva, ou seja, ainda que intimados de forma presencial,
como ocorreu no caso em tela, que se deu em audiência, a fluência do prazo processual inicia apenas com o recebimento do
processo pela instituição.
6. Aplicação da tese firmada no Tema 959 do Superior Tribunal de Justiça: "O termo inicial da contagem do prazo para
impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo
irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado."
7. Não tendo o Ministério Público se manifestado sobre o mérito em primeiro grau, como fiscal da lei, e não versando a
insurgência recursal sobre o tema de fundo, resultam o Procurador Regional Eleitoral e esta Corte impedidos de perscrutar o
mérito, razão pela qual a não decretação da nulidade requestada implicaria em admitir o trânsito em julgado da ação sem
nenhuma intervenção concreta e efetiva do Ministério Público Eleitoral, na sua essencial e indispensável posição de custos
legis, dado o interesse público desta AIJE.
8. Nulidade detectada. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.
9. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam remetidos à Promotoria
Eleitoral para emissão de parecer no prazo de dois dias, a contar do respectivo protocolo em secretaria, e, após isso, dar-se
novo julgamento da causa, prosseguindo a regular tramitação do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 07/10/2019
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 288-74.2016.6.06.0045
ORIGEM: MASSAPÊ-CE (45ª ZONA ELEITORAL - MASSAPÊ)
RELATOR(A): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO
RECORRENTE(S): PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
RECORRIDO(S): JOÃO JACQUES CARNEIRO ALBUQUERQUE
ADVOGADOS(S): FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMURÇA - OAB: CE 6476/CE
ADVOGADO(S): FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA VIANA - OAB: 15287/CE, ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA - OAB:
9694/CE
RECORRIDO(S): JOSÉ NILSON SOARES FROTA
ADVOGADOS(S): CARLOS MONTEIRO - OAB: CE008704/CE
ADVOGADA(S): CYNARA MARIA RODRIGUES MONTEIRO - OAB: CE008880/CE
ADVOGADO(S): DJALMA PINTO - OAB: 2665/CE
EMENTA: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). ELEIÇÕES 2016. CARGO DE PREFEITO. MUNICÍPIO
DE MASSAPÊ/CE. INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 14, §7º, CF/88. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA COLIGAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VICE-PREFEITO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INELEGIBILIDADE REFLEXA. NÃO COMPROVAÇÃO. RCED IMPROCEDENTE.
1. Questão de Ordem: Agravo Interno apresentado em face do despacho que determinou a inclusão do presente feito em pauta
de julgamento sem oportunizar as partes prazo para apresentação de alegações finais, em inobservância ao rito previsto no
art. 22, X da Lei Complementar 60/90. 1.1 No entanto, considerando o teor do disposto no art. 142 do Regimento Interno do
TRE, bem como do art. 1.021 do CPC, entende-se que o referido Agravo Interno não merece conhecimento, pois os referidos
dispositivos legais autorizam a interposição de agravo interno em face de decisão do relator ou presidente do Tribunal; o que
não ocorreu no presente caso, haja vista ter sido mero despacho sem natureza decisória. 1.2 Ademais, compulsando os autos,
verifica-se que na última audiência para oitiva de testemunhas, fora aberto prazo para manifestação das partes, no prazo
comum de 05 (cinco) dias, tendo as partes sido devidamente intimadas na própria audiência.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa da Coligação "MASSAPÊ NO CAMINHO CERTO". A legitimidade para propositura de ações
pela coligação protrai-se no tempo, sendo-lhe facultado o ajuizamento de demanda até mesmo após a diplomação dos eleitos,
Precedentes do TSE. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de ilegitimidade do Vice-Prefeito para figurar polo passivo do recurso contra expedição de diploma (RCED). A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que, nas ações eleitorais em que é prevista a pena de
cassação de registro, diploma ou mandato (investigação judicial eleitoral, representação, recurso contra expedição de diploma
e ação de impugnação de mandato eletivo), há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice, dada a possibilidade de
este ser afetado pela eficácia da decisão. (TSE - AgR-AI: 254928 BA, Relator: Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES,
Data de Julgamento: 17/05/2011, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 12/8/2011, Página 54).
Preliminar rejeitada.
4. Mérito. O art. 14, §7º, da Constituição Federal, contempla causa de inelegibilidade que atinge o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, de quem tenha exercido o cargo de Chefe do Poder Executivo nos
seis meses anteriores à realização das eleições. A diretriz estabelecida no dispositivo visa obstar o monopólio do poder político
por grupos hegemônicos ligados por laços familiares, os quais virtualmente patrimonializam o poder governamental,
convertendo-o numa inaceitável res domestica.
5. Analisando detidamente o presente caso, verifico que há prova inconteste de que, quando da ocupação do cargo de
Governador do Estado, durante o curto período de 07 a 12 de agosto de 2012, o Deputado Estadual José Jácome Carneiro
Albuquerque, teria, em verdade, inaugurado obras no Município de Massapê, beneficiando "diretamente" a campanha de seu
filho, Sr. Antônio José Aguiar Albuquerque, então Prefeito do Município e candidato à reeleição. Assim, ao assumir
interinamente o cargo de Governador do Estado com fins eminentemente eleitorais, o Sr. José Jácome Carneiro Albuquerque
teria criado uma situação jurídica unicamente para prejudicar politicamente o seu irmão, Sr. João Jacques Carneiro
Albuquerque, visando afastá-lo do cargo de Prefeito - caso este fosse eleito - com base na utilização maliciosa da
inelegibilidade reflexa constitucional.
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6. O presente Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) foi utilizado, então, não para afastar um político que em tese
teria se beneficiado com a posse de seu parente em um cargo eletivo, mas sim para atacar o mandato de um representante
eleito democraticamente pelo povo, violando, portanto, a soberania popular do voto. Desse modo, percebe-se que a intenção
do Poder Constituinte Originário não foi violada no presente caso, considerando que não houve nenhum benefício concreto ao
Recorrido João Jacques Carneiro Albuquerque com a posse do seu irmão, o Sr. José Jácome Carneiro Albuquerque, no cargo
de Governador do Estado; pelo contrário, tal posse, na verdade, gerou o favorecimento indevido do Sr. Antônio José Aguiar
Albuquerque, então principal candidato adversário do Recorrido João Jacques e filho do Deputado Estadual José Jácome, por
meio da realização de obras no Município de Massapê.
7. No presente caso, entende-se perfeitamente aplicável a teoria da derrotabilidade, teoria esta que consiste na possibilidade,
no caso concreto, de uma norma ser afastada ou ter sua aplicação negada, sempre que uma exceção relevante se apresente,
ainda que a norma tenha preenchido seus requisitos necessários e suficientes para que seja válida e aplicável. 7.1 Logo,
considerando que não houve nenhum benefício por parte do representado com a assunção temporária do seu irmão do cargo
de governador, entende-se inaplicável o enunciado normativo em questão, qual seja, art. 14, §7º da Carta Magna, única e
exclusivamente neste caso, mantendo-se a soberania e a vontade popular. 7.2 Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral vem, recentemente, excepcionando a aplicação da inelegibilidade reflexa quando, no caso concreto, não há indícios
de que houve a perpetuação do poder por um mesmo grupo familiar, em especial em casos de substitutos eventuais e
precários em hipótese de dupla vacância. Precedentes TSE.
8. Portanto, concluo que a situação de inelegibilidade analisada no presente caso não restou comprovada, principalmente
considerando que a origem de tal situação partiu de uma atitude premeditada de um adversário político, que almejava
prejudicar o ora Recorrido, não devendo ser aplicado o disposto no art. 14, § 7º, da Constituição Federal no presente caso.
9. RCED julgado improcedente.
DECISÃO: Questão de ordem (Agravo Interno): Não conhecido(a), Unanimidade.
Votação preliminar (Ilegitimidade ativa da Coligação "Massapê no Caminho Certo"): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação preliminar (Ilegitimidade do vice-prefeito para figurar no polo passivo): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação definitiva (com mérito): ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em julgar
improcedente o Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED), nos termos do voto do(a) Relator(a). Participou da votação o
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente.
DATA DO JULGAMENTO: 07/10/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 338-06.2016.6.06.0044
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR(A): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE(S)(S): CARLOS ALBERTO ROCHA BRUNO
ADVOGADO(S): MARCOS RIGONY MENEZES COSTA - OAB: 12659/CE, PABLO LOPES DE OLIVEIRA - OAB: 12712/CE,
FRANCISCO RÉGIS DOS SANTOS ALBUQUERQUE - OAB: 9749/CE, MARTA ADRICIANE ADRIANO FORTE - OAB:
39059/CE, EMANOEL NASARENO MENESES COSTA - OAB: 22394/CE, ANTONIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA - OAB:
19683/CE
EMBARGANTE(S)(S): JOSE MARCELO MARQUES
ADVOGADO(S): CARLOS CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB: 10566/CE
EMBARGANTE(S)(S): ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO(S): CARLOS CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB: 10566/CE
EMBARGADO(S)(S): JOSE ROQUE MARANHÃO, ELOIRLES REGINA FARIAS DE SOUZA
ADVOGADO(S): ÁLVARO VIANA SOUZA NETO - OAB: 23241/CE, ALFREDO RICARDO COELHO NORMANDO - OAB:
6720/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ELEITORAL.
PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS VETORES CONSECTÁRIOS. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Segundo o disposto no art. 1.022 do CPC combinado com o art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração têm
cabimento quando se alega que há, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É considerada espécie
recursal de fundamentação vinculada, ou seja, somente hão de ser acolhidos quando presentes alguns dos vícios indicados e,
portanto, não se prestam a fins de rejulgamento ou rediscussão da causa.
2. In casu, firmo que a decisão embargada não padece de qualquer omissão, estando adequadamente fundamentada.
3. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Primeira Seção, Relª. Ministra DIVA
MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, publicado DJe de15/06/2016).
4. Por último, é de se reconhecer que o acolhimento de embargos declaratórios até mesmo para fins de prequestionamento da
matéria aventada, impõe a existência de algum dos vícios elencados nos arts. 1.022 do CPC e 275 do CE, o que não se
verifica na presente hipótese. (Precedente, TSE, ED-REspe - Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 66849
- Mogi Mirim/SP, Acórdão de 07/03/2017, Relator(a) Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Publicação DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 63, Data 30/03/2017, Página 31).
5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Participou da votação o Desembargador Haroldo Correia de
Oliveira Máximo, Presidente.
DATA DO JULGAMENTO: 07/10/2019
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RECURSO ELEITORAL Nº 366-12.2016.6.06.0096
ORIGEM: BELA CRUZ-CE (96ª ZONA ELEITORAL - BELA CRUZ)
RELATOR(A): JUIZ TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, MARIA HELENA ADRIANO, ANTONIO SALES JUNIOR
ADVOGADO(S): MIGUEL PEREIRA DE VASCONCELOS FILHO - OAB: 33.673/CE
EMENTA: ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL. LIMITE PREVISTO NO ART. 38, I, DA
RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.463/2015. INOBSERVÂNCIA. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
VÍCIOS QUE SUPERAM 20% DO TOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS NA CAMPANHA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1 - De acordo com a legislação eleitoral, finda a eleição, cumpre aos candidatos e partidos políticos apresentarem à Justiça
Eleitoral suas contas de campanha, o que tem como finalidade, dentre outras, verificar se a escrituração contábil reflete a real
movimentação financeira ocorrida no período.
2 - São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total dos gastos da campanha contratados: alimentação do pessoal
que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de campanha: dez por cento. Inteligência do art. 38, I, da Resolução-TSE
nº 23.463/2015.
3 - Na espécie, foi verificado que o partido contratou despesas no valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) e, portanto,
os gastos com alimentação somente poderiam totalizar o montante de R$ 206,00 (duzentos e seis reais). De acordo com o
relatório de despesas efetuadas, foi registrado gasto com alimentação, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), de forma a
ultrapassar o limite previsto no art. 38, I, da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
4 - Não há falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto os vícios superam 20% do
total de recursos arrecadados na campanha em evidência.
5 - Contas desaprovadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 07/10/2019
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602248-83.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602248-83.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ROBERTO MESQUITA DA SILVEIRA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
ROBERTO MESQUITA DA SILVEIRA JUNIOR
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JULIANA ROCHA DE OLIVEIRA - CE022024 Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA
ROCHA DE OLIVEIRA - CE022024
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha, relativa ao pleito de 2018, apresentada pelo candidato ao cargo de deputado
estadual, ROBERTO MESQUITA DA SILVEIRA JUNIOR, em cumprimento àLei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução
TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições.
Publicado edital para os fins do art. 591 da referida Resolução e decorrido o prazo legal, não houve impugnação àpresente
prestação de contas.
Efetuadas as diligências determinadas no Relatório Preliminar da Secretaria de Controle Interno deste Regional, foi, então,
elaborado, por esse Órgão, Parecer Técnico Conclusivo, o qual, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos,
sugere que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas, nos termos do art. 77, I2, da RTSE nº 23.553/2017.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinando pela aprovação das contas, dada a ausência de irregularidades
comprometedoras da regularidade.
Veio-me concluso. Passo a decidir.
Conforme relatado, trata-se de processo atinente àarrecadação e gastos de recursos financeiros na campanha eleitoral de
2018.
Após minuciosa análise efetuada pelo Setor competente, não foram constatadas falhas, tendo sido, portanto, a prestação de
contas sob exame apresentada dentro do prazo e de acordo com as exigências legais.
Nesse contexto, juntado ao feito os documentos estabelecidos pelo art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e demonstrada a
regularidade das contas em tela, impõe-se sua aprovação.
Ante o exposto, com esteio nos arts. 77, I, da RTSE nº 23.553/2017 e 56, III3, do Regimento Interno deste Tribunal, julgo
aprovada a presente prestação de contas de campanha eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 7 de outubro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
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1Art. 59. Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a que se refere o inciso I do
caput do art. 56 desta resolução, bem como os extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral, na página do TSE na
internet, e determinará a imediata publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo de 3 (três) dias.
2Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
3Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
(...)
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
Processo 0601921-41.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601921-41.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE ROCHA NETO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: JOSE ROCHA NETO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOSE EDSON NOGUEIRA COSTA - CE6755 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE
EDSON NOGUEIRA COSTA - CE6755
DESPACHO
Tratam os autos de Prestação de Contas de JOSE ROCHA NETO, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições
2018.
As contas finais foram apresentadas em 12/12/2018, com os documentos acostados ao feito (ID´s 1088127, 1088177,
1088227, 1088277 e 1088327).
A Secretaria de Controle Interno exarou parecer preliminar para expedição de diligência (ID 2570227), apontando diversas
irregularidades e requerendo a apresentação de documentação complementar, bem como esclarecimentos correspondentes.
O candidato foi Intimado em 26/09/2019 (ID 2609627).
Em Petição (ID 2536577), o candidato requereu concessão de prazo de 3 (três) dias para a obtenção de informações
complementares e documentação necessária. Justificou seu requerimento em razão de tais dados terem sido repassados para
o contador de sua campanha.
Diante do exposto, em face da justificativa apresentada pelo Interessado, defiro a concessão do prazo requerido para
atendimento das diligências indicadas no parecer da SCI (ID 2570227).
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 7 de outubro de 2019.
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA Juiz Relator
Processo 0603046-44.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0603046-44.2018.6.06.0000
Relator: JOSE VIDAL SILVA NETO
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU, FERNANDO LUIZ LIMA SARAIVA,
FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: ALBERTO ALBIERO JUNIOR - SP238781, REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO RN014186 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
I N T I M A ÇÃO
Intimo o PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU, FERNANDO LUIZ LIMA SARAIVA,
FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 24 de setembro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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.gov.br

Ano 2019, Número 191

Fortaleza, quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Página 10

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 948/2019
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 18.184/2019,
RESOLVE alterar a Portaria TRE/CE nº 1.397/2014 que designa substitutos eventuais para a chefia do Cartório da 33ª Zona
Eleitoral, sediada em Canindé, incluindo a servidora GESIANE PEREIRA DOS SANTOS.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 8 de outubro de 2019.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 946/2019
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no exercício das
atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, bem como, no parágrafo único, do art. 5º da resolução TSE n.º 23.539/2017, e considerando o disposto
nos autos do PAD n.º 18.430/2019,
RESOLVE designar a servidora MARIA POMPÉIA RIOS, para substituir, em caráter excepcional, JÚLIA ALEXANDRE LOBÃO,
na condição de Assistente I, nível FC-1, responsável pelo posto de atendimento do Shopping Riomar Kennedy, no dia
7.10.2019, por motivo de férias da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 8 de outubro de 2019.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 945/2019
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE n.º 941/2014, e tendo em vista o
contido no expediente PAD n.º 18.473/2019,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE n.º 1.228/2014, incluir o servidor RONYERISSON DE BRITO SALES do rol de
substitutos eventuais da Seção de Soluções Corporativas – SESCO.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 8 de outubro de 2019.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 722/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1225/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor MAXWELL DE FRANÇA BARROS, titular da Promotoria de Justiça da
Comarca de Ubajara, para funcionar como Promotor Eleitoral da 073ª Zona (Ibiapina), no período compreendido entre
04/10/2019 a 03/10/2021, em substituição ao Promotor MARIO AUGUSTO SOEIRO MACHADO FILHO. Fortaleza/CE, 01 de
outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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PORTARIA 723/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1226/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor FRANCISCO HANDERSON MIRANDA GOMES, titular da Promotoria
de Justiça da Comarca de Mucambo, para funcionar como Promotor Eleitoral da 079ª Zona (Reriutaba), no período
compreendido entre 05/10/2019 a 04/10/2021. Fortaleza/CE, 01 de outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 724/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1228/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor PAULO DE QUEIROZ MAGALHÃES VITORIANO NOBRE, titular da
14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia, para funcionar como Promotor Eleitoral da 023ª Zona (Uruburetama), no
período de 11/10/2019 a 30/10/2019, em face das férias do Promotor MARLON WELTER. Fortaleza/CE, 01 de outubro de
2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 725/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1229/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora ANA KARINE SERRA LEOPÉRCIO, titular da 5ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Caucaia, para funcionar como Promotora Eleitoral da 123ª Zona (Caucaia), no período de 03/10/2019 a
01/11/2019, em face das férias do Promotor ELTON WANDERLEY LEAL. Fortaleza/CE, 01 de outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 726/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1230/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora VANDISA MARIA FROTA PRADO AZEVEDO, titular da 5ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Russas, para funcionar como Promotora Eleitoral da 091ª Zona (Tabuleiro do Norte),
no período de 07/10/2019 a 26/10/2019, em face das férias do Promotor FELIPE CARVALHO DE AGUIAR. Fortaleza/CE, 02
de outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 727/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1231/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora RUTE FONTENELE ARRAES, titular da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Mombaça, para funcionar como Promotora Eleitoral da 046ª Zona (Mombaça), no período de 22/10/2019 a
23/10/2019, em face das férias da Promotora MÔNICA KALINE BARBOSA DE OLIVEIRA NOBRE. Fortaleza/CE, 02 de
outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 728/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1244/2019/SEG/PGJ, resolve: REVOGAR a Portaria nº 732/2018, de 12/12/2018, que designou o Promotor FRANCISCO
WILSON GONÇALVES, titular da 116ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, para acompanhar os autos do
Processo Notícia Crime n° 1185-85.2016.6.06.0083 (IPL nº 1378/2016), em curso na 083ª Zona Eleitoral de Fortaleza.
Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
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PORTARIA 730/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1239/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA E LIMA, titular da 6ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Tianguá, para funcionar como Promotora Eleitoral da 021ª Zona (Ipú), no período de
04/10/2019 a 17/10/2019, em face do afastamento da Promotora NATALIA SARAIVA COLARES FIUZA. Fortaleza/CE, 03 de
outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 734/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1232/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor ALEXANDRE PASCHOAL KONSTANTINOU, titular da 7ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Iguatu, para funcionar como Promotor Eleitoral da 043ª Zona (Jucás), no período de 07/10/2019 a
05/11/2019, em face das férias do Promotor HERBET GONÇALVES SANTOS. Fortaleza/CE, 04 de outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 735/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1233/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor ANTONIO ROBSON TIMBÓ SALES, titular da 8ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Caucaia, para funcionar como Promotor Eleitoral da 120ª Zona (Caucaia), no período de 14/10/2019 a
07/12/2019, em face das férias do Promotor NESTOR ROCHA CABRAL. Fortaleza/CE, 04 de outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 736/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1234/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor MANUEL MAURÍCIO DE LIMA, titular da 5ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Crato, para funcionar como Promotor Eleitoral da 092ª Zona (Barro), no período de 16/10/2019 a 04/11/2019, em
face das férias da Promotora CAMILA DA SILVA VIEIRA NALESSO. Fortaleza/CE, 04 de outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 737/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1246/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor JOSÉ BORGES DE MORAIS JÚNIOR, titular da 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Acaraú, para funcionar como Promotor Eleitoral da 030ª Zona (Acaraú), no período de 06/10/2019 a
20/12/2019, em face da licença maternidade da Promotora NAIANA PEREZ BARROSO DANTAS. Fortaleza/CE, 04 de
outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 738/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1253/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor MARCELO YURI MOREIRA MARTINS, titular da 6ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Fortaleza, para funcionar como Promotor Eleitoral da 082ª Zona (Fortaleza), no período de 07/10/2019
a 26/10/2019, em face das férias do Promotor RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA. Fortaleza/CE, 07 de outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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PORTARIA 739/2019
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1254/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor MATHILDE MARIA MARTINS TELLES, titular da 129ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Fortaleza, para funcionar como Promotora Eleitoral da 002ª Zona (Fortaleza), no período de
07/10/2019 a 26/10/2019, em face das férias do Promotor EDILSON WELLINGTON DA SILVA BATISTA. Fortaleza/CE, 07 de
outubro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS
004ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL n.º 47/2019
(Prazo: 10 dias)
A Excelentíssima Senhora Dra. Marília Lima Leitão Fontoura,
MM Juíza Eleitoral da 4ª Zona, Estado do Ceará,
no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, a relação dos Requerimentos de
Alistamento Eleitoral, disponível em Cartório, que contém os pedidos de inscrições, revisões e transferências dos eleitores
desta 4ª Zona Eleitoral, processados no período de 02 de setembro a 04 de outubro de 2019 (ou no primeiro dia útil
seguinte).
TORNA PÚBLICO, ainda, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n.º 21.538/2003, que durante o período
acima referido não houve indeferimento de Requerimento de Alistamento Eleitoral em quaisquer de suas operações.
O prazo de impugnação é de dez dias a contar da publicação do presente edital.
E, para que lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral afixar o presente Edital em local de costume
no átrio deste Cartório Eleitoral e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, pelo que
ficam os alistandos e os eleitores, nos casos de indeferimento de inscrições, revisões e transferências, e qualquer delegado de
partido político, cientes da fluência dos prazos específicos para recurso, referidos nos artigos 7, § 1º e art. 18, § 5º da
Resolução TSE n.º 21.538/2003. Dado e passado nesta cidade de Maranguape/CE, aos 07 (sete) dias do mês de outubro do
ano de dois mil e dezenove. Eu, ________, Antônia Valônia Cavalcante Holanda, Chefe de Cartório(respondendo) da 4ª Zona
Eleitoral, preparei o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Marília Lima Leitão Fontoura
Juíza Eleitoral
EDITAL n.º 48/2019
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES.
A Dra. MARÍLIA LIMA LEITÃO FONTOURA, Juíza Eleitoral da 4ª Zona, com jurisdição eleitoral em Maranguape e Palmácia,
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que o relatório de inscrições
CANCELADAS, SUSPENSAS, RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos art. 71, II , 77 e II do
Código Eleitoral combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente as comunicações do Sistema Pólis finalizadas no
mês de SETEMBRO de 2019, encontra-se afixado no átrio do cartório da 4ª Zona Eleitoral de Maranguape para ciência dos
interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez)
dias se requerida.
E para que lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente Edital,
no local de costume, assim como publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Dado e passado nesta cidade de Maranguape, Estado do Ceará, ao(s) 07 (sete) dia(s) do mês de outubro de 2019. Eu, Antonia
Valônia Cavalcante Holanda, Chefe de Cartório(respondendo), digitei este que vai devidamente subscrito.
Publique-se e cumpra-se.
Marília Lima Leitão Fontoura
Juíza Eleitoral
005ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA PRESTAÇÃO CONTAS ELEIÇÕES 2018 - NÃO APRESENTADAS
PROTOCOLO n.º 32.212/2018
PROCESSO n.º 37-11.2018.6.06.0005
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2018 – 1.º TURNO – NÃO APRESENTADAS
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES E OUTROS DE
BATURITÉ, MULUNGU, PACOTI E GUARAMIRANGA.
SENTENÇA
1. Relatório
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas não apresentadas no 1.º turno das Eleições Gerais de 2018, pelos partidos
abaixo relacionados, instaurado de ofício, a partir da informação prestada pelo senhor Chefe do Cartório Eleitoral da 5.a ZE –
Baturité/CE:
PARTIDOS INADIMPLENTES - ELEIÇÕES 2018 – 1. TURNO:
PARTIDO
MUNICÍPIO
- PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
BATURITÉ
- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
BATURITÉ
- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
MULUNGU
- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB
MULUNGU
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
MULUNGU
- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
MULUNGU
- PARTIDO PROGRESSISTA – PP
MULUNGU
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
MULUNGU
- PARTIDO AVANTE
GUARAMIRANGA
- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB
GUARAMIRANGA
- PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
GUARAMIRANGA
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
GUARAMIRANGA
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
GUARAMIRANGA
- PARTIDO PATRIOTA – PATRI
PACOTI
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
PACOTI
- PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
PACOTI
- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
PACOTI
- PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
PACOTI
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
PACOTI
- PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD
PACOTI
Registrado e autuado o expediente, determinei que fossem notificadas as agremiações partidárias faltosas, para, no prazo de
03 (três) dias, cumprirem com a obrigação de prestá-las, conforme art. 52, § 1.º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, ficando as
mesmas advertidas de que, permanecendo omissas, sujeitar-se-iam às sanções cominadas no art. 37-A, da Lei dos Partidos
Políticos (Lei nº 9.096/95), regulamentada, atualmente, quanto ao objeto deste caderno processual, pela Resolução TSE nº
23.553/2017.
Decorrido o prazo legal os partidos permaneceram inertes, consoante certidão de fls.51/52, da lavra do Chefe de Cartório da
5.ª ZE.
Vindo-me os autos conclusos e sendo o que havia a relatar, fundamento e decido.
2. Fundamentação
Não obstante regularmente notificados, deixaram de apresentar a prestação de contas, os partidos políticos acima
relacionados.
O regramento aplicável à espécie é de ordem objetiva, deixando claro que, com ou sem movimentação, subsiste a obrigação
de prestar contas. Senão vejamos:"Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos
e de partidos políticos em todas as esferas devem prestar à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições (Lei n.º 9.504/1997, art. 29, inciso III)
Como se vê, a prestação de contas das Eleições é obrigatória, devendo ser satisfeita, perante o Cartório Eleitoral, para
apreciação do Juiz Eleitoral, que apreciará a regularidade formal e material das contas. E, na sua falta, preconiza a lei dos
partidos políticos, além da suspensão de novas cotas do fundo partidário, sujeita os responsáveis as penas da lei (Lei nº
9.096/95, art. 37)
3.Dispositivo
Ante o exposto, e sem mais considerações, por despiciendas, DECLARO os partidos políticos abaixo relacionados,
INADIMPLENTES, por não terem apresentado as prestações de contas relativas ao 1.º Turno das Eleições 2018:
PARTIDO
MUNICÍPIO
- PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
BATURITÉ
- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
BATURITÉ
- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
MULUNGU
- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB
MULUNGU
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
MULUNGU
- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
MULUNGU
- PARTIDO PROGRESSISTA – PP
MULUNGU
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
MULUNGU
- PARTIDO AVANTE
GUARAMIRANGA
- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB
GUARAMIRANGA
- PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
GUARAMIRANGA
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
GUARAMIRANGA
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- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
GUARAMIRANGA
- PARTIDO PATRIOTA – PATRI
PACOTI
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
PACOTI
- PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
PACOTI
- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
PACOTI
- PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
PACOTI
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
PACOTI
- PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD
PACOTI
DETERMINO, em consequência, ao diretório regional e nacional dos referidos partidos, que não efetuem repasse das cotas do
Fundo Partidário a que teriam direito, conforme Lei 9.096/95, art. 37 e art. 83, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
enquanto permanecer a inadimplência.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário municipal dos referidos partidos, tendo em
vista a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6032/DF, de 16 de maio de 2019, proferida pelo Ministro
Gilmar Mendes, onde se deferiu parcialmente a medida cautelar referida, para afastar qualquer interpretação jurídica que
permita a aplicação automática da sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei n.º 9.096/1995.
Comunique-se aos Diretórios Regional e Nacional, bem como o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, Registre-se, Intimem-se e arquive-se após o trânsito em julgado.
Baturité/CE, 08 de outubro de 2019.
Verônica Margarida Costa de Moraes
Juíza Eleitoral da 5.ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - NÃO APRESENTADAS
PROTOCOLO n.º 21.111/2019
PROCESSO n.º 28-15.2019.6.06.0005
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
– NÃO APRESENTADAS
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA E OUTROS
MUNICÍPIOS: BATURITÉ, MULUNGU, PACOTI E GUARAMIRANGA
SENTENÇA
1. Relatório
Vistos, etc.
Tem-se processo de prestação de contas anuais partidárias não apresentadas, instaurado de ofício, a partir da informação
prestada pelo senhor Chefe do Cartório Eleitoral da 5.a ZE – Baturité/CE.
Registrado e autuado o expediente, determinei fossem notificadas as agremiações partidárias faltosas, para, no prazo de 03
(três) dias, cumprirem com a obrigação de prestá-las, ficando as mesmas advertidas de que, permanecendo omissas, sujeitarse-iam às sanções cominadas no art. 37 da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), regulamentada, atualmente, quanto ao
objeto deste caderno processual, pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
Decorrido o prazo legal, resultou na apresentação de algumas prestações de contas por parte de alguns dos partidos
notificados, enquanto os partidos abaixo relacionados, permaneceram inertes, consoante parecer de fls. 36/37, da lavra do
senhor Chefe de Cartório da 5.a ZE:
PARTIDOS INADIMPLENTES – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018:
PARTIDO
MUNICÍPIO
- PARTIDO PODEMOS - PODE
BATURITÉ
- PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
BATURITÉ
- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
BATURITÉ
- PARTIDO PODEMOS – PODE
MULUNGU
- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
- PARTIDO PROGRESSISTA – PP
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
- PARTIDO AVANTE
- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB
- PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
- PARTIDO AVANTE
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
- PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
- PARTIDO PODEMOS – PODE
- PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD

MULUNGU
MULUNGU
MULUNGU
MULUNGU
MULUNGU
GUARAMIRANGA
GUARAMIRANGA
GUARAMIRANGA
GUARAMIRANGA
PACOTI
PACOTI
PACOTI
PACOTI
PACOTI
PACOTI
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- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
PACOTI
- PARTIDO REPUBLICANOS
PACOTI
Vindo-me os autos conclusos e sendo o que havia a relatar, fundamento e decido.
2. Fundamentação
Não obstante regularmente notificados, deixaram os partidos políticos de prestar as contas anuais partidárias referente ao
exercício de 2018.
O regramento aplicável à espécie é de ordem objetiva, deixando claro que, com ou sem movimentação, subsiste a obrigação
de prestar contas. Senão vejamos:
"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais
Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais. (...)
Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens:
I - discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário;
II - origem e valor das contribuições e doações;
III - despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão,
comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais atividades de campanha;
IV - discriminação detalhada das receitas e despesas.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral,
devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas
campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:
I - obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos, para movimentar recursos financeiros nas campanhas
eleitorais;
II - (revogado);
III – relatório financeiro, com documentação, que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
IV - obrigatoriedade de ser conservada pelo partido, por prazo não inferior a cinco anos, a documentação comprobatória de
suas prestações de contas;
V - obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido político e por seus candidatos, no encerramento da campanha
eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. (...)."
Como se vê, a prestação de contas anuais é obrigatória, devendo ser satisfeita, anualmente, até o dia 30 de abril, referente ao
exercício anterior, pelo órgão partidário municipal ou comissão provisória, perante o Cartório Eleitoral, para apreciação do Juiz
Eleitoral, que apreciará a regularidade formal e material das contas. E, na sua falta, preconiza a lei dos partidos políticos, além
da suspensão de novas cotas do fundo partidário, sujeita os responsáveis as penas da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37).
3.Dispositivo
Ante o exposto, e sem mais considerações, por despiciendas, DECLARO os partidos políticos abaixo relacionados,
INADIMPLENTES, por não terem apresentado as Prestações de Contas Anual, referente ao exercício de 2018:
PARTIDOS INADIMPLENTES – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018:
PARTIDO
MUNICÍPIO
- PARTIDO PODEMOS - PODE
BATURITÉ
- PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
BATURITÉ
- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
BATURITÉ
- PARTIDO PODEMOS – PODE
MULUNGU
- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB
MULUNGU
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
MULUNGU
- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
MULUNGU
- PARTIDO PROGRESSISTA – PP
MULUNGU
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
MULUNGU
- PARTIDO AVANTE
GUARAMIRANGA
- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB
GUARAMIRANGA
- PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
GUARAMIRANGA
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
GUARAMIRANGA
- PARTIDO AVANTE
PACOTI
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
PACOTI
- PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
PACOTI
- PARTIDO PODEMOS – PODE
PACOTI
- PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
PACOTI
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
PACOTI
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
PACOTI
- PARTIDO REPUBLICANOS
PACOTI
DETERMINO, em consequência, ao diretório regional e nacional dos partidos relacionados, que não efetuem repasse das
cotas do Fundo Partidário a que teriam direito, conforme Lei 9.096/95, art. 37 e art. 48, caput, da Resolução TSE n.º
23.546/2017, enquanto permanecer a inadimplência.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário municipal do referido partido, tendo em
vista a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6032/DF, de 16 de maio de 2019, proferida pelo Ministro
Gilmar Mendes, onde se deferiu parcialmente a medida cautelar referida, para afastar qualquer interpretação jurídica que
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permita a aplicação automática da sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei n.º 9.096/1995.
Comunique-se aos Diretórios Regional e Nacional, bem como o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, Registre-se, Intimem-se e arquive-se após o trânsito em julgado.
Baturité/CE, 08 de outubro de 2019
Verônica Margarida Costa de Moraes
Juíza Eleitoral da 5.ª ZE

007ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo n.º 40-23.2019.6.06.0007
Procedência: Cascavel-CE
Assunto: Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Luís Carlos do Nascimento
Advogado: Patrick Esteves Batista, OAB/CE n.º 20.719
Representado: Sebastião de Castro Uchôa
Advogado: Carlos Octavio Raupp Bessa, OAB/CE n.º 29.502
Representado: Francisca Ivonete Mateus Pereira
Advogado: Patrick Esteves Batista, OAB/CE n.º 20.719
Representado: Ana Paula Vila Real Dantas
Advogado: Carlos Octavio Raupp Bessa, OAB/CE n.º 29.502
Representado: Juliana Maria Mesquita Ribeiro
Advogado: Guilherme Damasceno Malafaia, OAB/CE n.º 34.579
Ficam INTIMADOS os representados, através dos seus advogados acima identificados, acerca da Sentença exarada às fls.
193/196 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo, para caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três)
dias, contados desta publicação.
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuidam os autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luís Carlos
do Nascimento, Sebastião de Castro Uchôa, Francisca Ivonete Mateus Pereira, Ana Paula Vila Real Dantas e Juliana Maria
Mesquita Ribeiro, todos devidamente qualificados.
Sustenta o requerente que a máquina administrativa do Município foi utilizada no pleito eleitoral suplementar em favor da
candidatura de Ana Paula Vila Real Dantas e Juliana Maria Mesquita Ribeiro.
Informa na inicial que tomou conhecimento, através do candidato adversário Tiago Lutiani, de um áudio do atual secretário de
saúde do Município de Cascavel, o representado Luis Carlos do Nascimento, divulgado em um grupo de médicos do aplicativo
whatsapp no dia 04/04/2019, em que este busca médicos interessados em contratação emergencial para plantão no dia
seguinte, 05/04/2019 (sexta-feira), e uma unidade de saúde situada no Bairro Alto Luminoso, em razão de um comício das
candidatas representadas que se realizaria no dia seguinte, 06/04/2019, de forma a disponibilizar médicos aos moradores
demonstrando “um bom serviço”.
No mencionado áudio, o secretário mencionaria estar sendo pressionado pela Prefeita, a qual teria “colocado a corda em seu
pescoço”.
Afirma que ocorreu claro desvio de finalidade para beneficiar campanha eleitoral das candidatas.
A Representante do MPE informa que fora aberto procedimento preparatório com realização de diligências, em que se apurou
que efetivamente haviam médicos prestando serviço na unidade de saúde na mencionada sexta-feira, o que ocorreu
excepcionalmente, uma vez que não há médicos realizando atendimento neste dia, mas apenas duas vezes na semana, às
segundas e quintas-feiras.
Relata, ainda, que a ação foi realizada cumprindo ordens da representada Francisca Ivonete Mateus Pereira, ex-prefeita
cassada, através de ato do secretário de saúde, com respaldo do Prefeito interino Sebastião de Castro Uchôa, em benefício
das candidatas Ana Pula Vila Real Dantas e Juliana Maria Mesquita Ribeiro.
Juntou os documentos de fls. 20/45.
Recebida a inicial, foi determinada a citação dos promovidos (fl. 46).
Defesa da representada Juliana Maria Mesquita Ribeiro às fls. 47/59, em que requer a improcedência da representação,
alegando, inicialmente, não ter participação nos fatos investigados e, alternativamente, a ausência de razoabilidade na conduta
mencionada e na consequência gerada ela AIJE, bem como a ausência de desequilíbrio do pleito eleitoral,
O representado Luís Carlos do Nascimento apresentou defesa às fls. 63/77, em que alega a ausência de abuso de poder
político e de gravidade das circunstâncias apontadas, devendo ser aplicados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, requerendo, ao final, a improcedência da representação.
No mesmo sentido, a defesa do representado Sebastião de Castro Uchôa, conforme fls. 84/97.
A representada Ana Paula Vila Real Dantas apresentou resposta às fls. 100/122, requerendo, inicialmente, o indeferimento da
inicial, por ausência de prova do alegado, a preclusão da prova testemunhal para acusação e, no mérito, ausência de
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beneficiamento com o ato, por não possuir qualquer ingerência na administração municipal, bem como ausência de gravidade
do fato e ausência de desequilíbrio no pleito, requerendo a improcedência do pedido.
Por fim, a representada Francisca Ivonete Mateus Pereira requereu, através da contestação de fls. 124/133, a improcedência
da representação, sob a alegação de que inexiste irregularidade no fato de apoiar a candidatura das representadas e que a
denúncia do órgão ministerial quanto a sua interferência na administração pública municipal baseia-se apenas em suposições,
não havendo individualização de sua participação.
Com vista dos autos, o MPE requereu o reconhecimento da perda do objeto quanto as representadas Ana Paula Vila Real
Dantas e Juliana Maria Mesquita Ribeiro, tendo em vista a não obtenção de êxito nas urnas e por serem meras beneficiárias do
ato.
Às fls. 138 foi proferida decisão preclusiva excluindo as representadas Ana Paula Vila Real Dantas e Juliana Maria Mesquita
Ribeiro.
Alegações Finais das partes reiterando o apresentado na inicial e contestações às fls. 140/156, 158/179 e 181/191.
É o relato. Decido.
Tratam os autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luís Carlos do
Nascimento, Sebastião de Castro Uchôa e Francisca Ivonete Mateus Pereira, em razão de alegado abuso de poder político
quando da Eleição Suplementar de Cascavel neste ano de 2019.
Ausentes preliminares a serem sanadas, passo ao mérito, pois o feito tece regular tramitação, inexistindo nulidade processual
a ser sanada.
Inicialmente, tem-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LVI, veda expressamente o uso das provas obtidas ilicitamente
nos processos judiciais, com a finalidade de tutelar os direitos fundamentais à intimidade, à privacidade (CF, art. 5º, X), o direito
à inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI), o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas (CF, art. 5º, XII), bem como o direito ao sigilo profissional (CF, art. 5º, XIII e XIV).
Ocorre que os direitos fundamentais não são absolutos, podendo ser mitigados no caso concreto, em uma ponderação dos
valores envolvidos.
Na hipótese dos autos, a representada Francisca Ivonete Mateus Pereira, em que pese a ausência de levantamento de
preliminar, menciona em sua contestação às fls. 124/133 que o áudio que embasa a representação seria prova unilateral, sem
contraditório e ausência de perícia, não possuindo eficácia.
Não merece ser acolhida a tese defensiva sustentada. Vejamos.
Inicialmente ressalto não desconhecer o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça proferido no RHC 51.531-RO.
Contudo, entendo que o caso ali examinado é diverso do ora analisado.
Com efeito, a questão apreciada pelo STJ dizia respeito à violação do sigilo dos dados e conversas registradas no aplicativo
whatsapp pela polícia (terceiro alheio às conversas) quando da prisão em flagrante do autor do fato delituoso.
No caso, está-se diante de divulgação do conteúdo da conversa por um dos interlocutores. Isso porque foi o próprio
representado Luís Carlos do Nascimento que tornou pública a conversa em um grupo de médicos que atuam na região, o qual,
por sua vez, chegou ao conhecimento do então candidato Tiago Lutiani, que levou o caso para apreciação da representante do
Ministério Público oficiante nesta Comarca.
Nesse contexto, faz-se relevante diferenciar a interceptação telefônica da gravação clandestina.
“A interceptação é a captação de conversa realizada por um terceiro, com ou sem o conhecimento de um dos interlocutores.
Por exemplo, o denominado grampo telefônico. Por outro lado, se a captação da conversa é feita por um dos interlocutores,
sem o conhecimento do outro, tem-se a gravação clandestina”. (RE 583937 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado
em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10
PP-01741 RTJ VOL-00220-01 PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 181-194 ).
O texto constitucional refere-se à interceptação telefônica, com ou sem consentimento de um dos interlocutores, para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal, não contemplando a gravação da conversa por dos interlocutores sem o
conhecimento do outro.
Acerca do tema, cito trecho esclarecedor do voto do Ministro César Peluzo no RE 402.717:
“Ora, quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que
também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação, a menos que esta seja recoberta
por absoluta indisponibilidade legal proveniente de obrigação jurídica heterônoma, ditada pela particular natureza da
relação pessoal vigente entre os interlocutores, ou por exigência de valores jurídicos transcendentes”.
Logo, considerando que foi um dos interlocutores que expôs o conteúdo da conversa, deve ser utilizada a mesma premissa
seguida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 91613, que restou assim ementado:
Habeas corpus. Trancamento de ação penal. investigação criminal realizada pelo Ministério Público. Excepcionalidade do caso.
Possibilidade. gravação clandestina (gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro).
Licitude da prova. Precedentes. ordem denegada. 1. Possibilidade de investigação do Ministério Público. Excepcionalidade do
caso. O poder de investigar do Ministério Público não pode ser exercido de forma ampla e irrestrita, sem qualquer controle, sob
pena de agredir, inevitavelmente, direitos fundamentais. A atividade de investigação, seja ela exercida pela Polícia ou pelo
Ministério Público, merece, por sua própria natureza, vigilância e controle. O tema comporta e reclama disciplina legal, para
que a ação do Estado não resulte prejudicada e não prejudique a defesa dos direitos fundamentais. A atuação deve ser
subsidiária e em hipóteses específicas. No caso concreto, restou configurada situação excepcional a justificar a atuação do
MP: crime de tráfico de influência praticado por vereador. 2. Gravação clandestina (Gravação de conversa telefônica por um
interlocutor sem o conhecimento do outro). Licitude da prova. Por mais relevantes e graves que sejam os fatos apurados,
provas obtidas sem a observância das garantias previstas na ordem constitucional ou em contrariedade ao disposto em
normas de procedimento não podem ser admitidas no processo; uma vez juntadas, devem ser excluídas. O presente caso
versa sobre a gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento de outro, isto é, a denominada
“gravação telefônica” ou “gravação clandestina”. Entendimento do STF no sentido da licitude da prova, desde que não haja
causa legal específica de sigilo nem reserva de conversação. Repercussão geral da matéria (RE 583.397/RJ). 3. Ordem
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denegada.(HC 91613, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012 RTJ VOL-00224-01 PP-00392).
Esse entendimento foi reafirmado no Recurso Extraordinário n° 583.937, cuja repercussão geral foi reconhecida. Confira-se:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.
Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B,
§ 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
conhecimento do outro. (RE 583937 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01741 RTJ VOL-00220-01
PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 181-194 ).
Ora, se é admitida no processo a prova decorrente da “gravação clandestina”, isto é, realizada por um dos interlocutores, com
muito mais razão, deve ser considerada lícita a prova obtida em razão de áudio divulgado por um dos interlocutores da
conversa em grupo de whatsapp.
Logo, totalmente legal o conteúdo obtido através do citado aplicativo e constante dos autos, inexistindo ilicitude.
Resta, pois, analisar a caracterização ou não do abuso de poder político na conduta descrita na inicial.
No Direito Eleitoral entende-se por abuso de poder o mau uso de direito, situação ou posição jurídicas com vistas a se exercer
indevida e ilegítima influência em dada eleição.
No que concerne ao abudo de poder político, tem-se com o uso abusivo do poder estatal. A máquina administrativa colocada a
serviço de candidaturas no processo eleitoral.
Ou seja, desvirtuamento da ação estatal, que acarreta desequilíbrio do pleito.
Segundo José Jairo Gomes, “o conceito em foco pode ser preenchido por fatos ou situações tão variados quanto os seguintes:
uso, doação ou disponibilização de bens e serviços públicos, desvirtuamento de propaganda institucional, manipulação de
programas sociais, contratação ilícita de pessoal ou serviços, ameaça de demissão ou transferência de servidor público,
convênios urdidos entre entes federativos estipulando a transferência de recursos às vésperas do pleito” (Direito Eleitoral, 12ª
ed., Editora Atlas, p. 316)
O Tribunal Superior Eleitoral assim afirma:
“Caracteriza-se o abuso de poder quando demonstrado que o ato da Administração, aparentemente regular e benéfico à
população, teve como objetivo imediato o favorecimento de algum candidato” (REspe nº 25.074/RS – DJ 28-10-2005).
No caso dos autos, afirma o Ministério Público Eleitoral que a máquina administrativa municipal foi utilizada em prol da
candidata a prefeita Ana Paula Vila Real Dantas e sua vice.
O Representado Luís Carlos do Nascimento, então Secretário de Saúde do Município, divulgou áudio em grupo de médicos da
região no aplicativo whatsapp, no dia 04/04/2019, no qual busca médicos interessados em contratação emergencial para
plantão no dia seguinte, 05/04/2019, na unidade de saúde da família, no Bairro Alto Luminoso.
O áudio deixa claro que a contratação se dará em razão de um comício da citada candidata que se realizaria dia 06/04/2019,
sendo necessária a disponibilização do atendimento médico como forma de demonstrar “um bom serviço”, mencionando,
ainda, o que se mostra mais grave, que estava sendo pressionado pela Prefeita, que teria colocado “a corda em seu pescoço”.
Em apuração preliminar, restou comprovado que a contratação e o atendimento no dia mencionado efetivamente ocorreu. O
serviço foi prestado por dois médicos.
Ocorre que, naquela unidade de saúde os atendimentos nunca ocorriam às sextas-feiras, do que se conclui o claro desvio na
conduta.
No caso, a representada Francisca Ivonete Mateus Pereira, prefeita cassada deste Município, anunciou apoio político à
candidata Ana Paula Vila Real Dantas. Da mesma forma, o representado Sebastião de Castro Uchôa, então prefeito interino e
conhecido aliado político daquela.
Em que pese a representada não mais se encontrar na gestão municipal, tem-se pela inquestionável influência nesta, o que se
mostra reprovável e ilegal, por burlar a decisão judicial.
Tal influência resta escancarada na conversa liberada pelo secretário municipal.
A máquina pública teve seu uso desvirtuado em prol de interesses particulares.
O Município utilizou dinheiro público para contratação de médicos em situação emergencial não visando o atendimento da
população carente do serviço, mas sim em razão de ato político que aconteceria na localidade e deveria ser demonstrado um
bom serviço.
Trata-se de situação extremamente reprovável, em que se verifica a recalcitrância em sua prática mesmo ocorrendo resposta
do judiciário com punição de agentes públicos que cometeram tais abusos anteriormente. A lição não se mostrou suficiente.
Inadmissível que o dinheiro público seja sempre utilizado em meios subversivos e os detentores do poder acreditem que
podem fazê-lo em benefício próprio, fugindo do bem comum.
Ainda, não merece acolhida a tese das defesas de ausência de proporcionalidade da conduta imputada e seu prejuízo com as
consequências jurídicas.
Não se trata aqui de terem sido realizados 01, 10 ou 100 atendimentos médicos, mas sim o desvirtuamento da contratação. O
fato é gravíssimo em qualquer circunstância e tem o poder de desequilibrar o pleito eleitoral.
É claro o intuito de beneficiamento da candidata apoiada pela gestão interina e passada.
Dessa forma, devidamente comprovado nos autos, através da documentação e áudio anexos, o abuso de poder político por
parte do Prefeito interino, do então Secretário de Saúde e da Prefeita cassada.
Resta, pois, analisar a reprimenda prevista no ordenamento pátrio.
Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 14, §9º:
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)
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.gov.br

Ano 2019, Número 191

Fortaleza, quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Página 20

A Lei Complementar nº 64/90 trata das situações que acarretam inelegibilidade e assim dispõe em seu artigo 22, caput, e
inciso XIV:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral,
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte
rito: (...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições
a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou
dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar; (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Logo, aplicável aos representados Luís Carlos do Nascimento, Sebastião de Castro Uchôa e Francisca Ivonete Mateus Pereira
a inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos.
Isso posto, considerando, ainda, o mais que dos autos consta, com arrimo em o disposto nos arts. 14, § 9º, e 37, caput, ambos
da CF/88, arts. 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90,, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral declarando a inelegibilidade de Luís
Carlos do Nascimento, Sebastião de Castro Uchôa e Francisca Ivonete Mateus Pereira para cargos públicos pelos
próximos 8 (oito) anos.
Por fim, deixo de determinar a extração e remessa de cópia dos presentes autos ao Ministério Público, uma vez que se trata do
órgão representante.
Sem custas (art. 1º, IV, da Lei nº 9265/96) e sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cascavel/CE, 02/10/2019.
Leopoldina de Andrade Fernandes
Juiz Eleitoral da 7ª Zona

010ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇAS - INTIMAÇÕES
Processo nº 31-86.2018.6.06.0010
Prot. nº 28258/2018
Natureza: Notícia-crime
Autor: Antônio Francisco Diógenes de Oliveira
Advogado: Davi Pinheiro Lima, OAB/CE n. 30905
Município: Jaguaribe-CE
SENTENÇA N. 62/2019
Vistos etc.
Conforme manifestação do Ministério Público Eleitoral, fl. 53, e do que se extrai dos autos, a parte beneficiada, Antônio
Francisco Diógenes de Oliveira, efetuou o pagamento da quantia estipulada – R$ 1.000,00 (mil reais) – à Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE), inexistindo, outrossim, notícia de que tenha descumprido qualquer outra condição a ele
imposta.
Assim, constando-se o integral cumprimento da transação penal a que se sujeitou em audiência de fls. 43, declaro, por
sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE de Antônio Francisco de Diógenes de Oliveira.
Noutro giro, determino a anotação do ASE 388 (transação penal eleitoral), a fim de inibir nova proposta no mesmo sentido, pelo
prazo de cinco anos (art. 76, ˜ 4º, Lei 9.099/95), determinando, ainda, que, após decurso do prazo recursal, sejam os autos
arquivados em cartório e de tudo registrando-se no SADP3.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
Jaguaribe/CE, 9 de outubro de 2019.
Sérgio Augusto Furtado Neto Viana
Juiz Eleitoral da 10ª ZE
Referência Protocolar:
Processo n.º: 33-22.2019.6.06.0010; Classe 25
Município: Pereiro/CE
Natureza: Prestação de contas de exercício financeiro – ano 2018 – Partido Social Democrático – PSD - Pereiro/CE
Interessado: Partido Social Democrático, Antônia Leni Freitas e Antônia Mota Queiroz.
Advogada: Silvia Renata Pinheiro Feitosa, OAB/CE n. 20.879
S E N T E N Ç A N.º 63/2019
Vistos etc.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS do Partido Social Democrático - PSD, de Pereiro, relativas ao exercício financeiro de
2018.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
Art. 28, ˜3º da Res. TSE 23.546/2017.
Formalizado o relatório conclusivo, às fls. 19, foi concluído que o partido apresentou a sua declaração em desconformidade
com a citada resolução do TSE, em relação ao cumprimento do prazo para a apresentação. Ao final, considerou-se, para todos
os efeitos, como prestadas e aprovadas, com ressalvas, as respectivas contas.
Manifestação do Ministério Público às fls. 24/25, pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer e acompanhando o
entendimento do relatório conclusivo de exame técnico do cartório.
É o breve relato. Passo a decidir.
O presente caso trata-se de prestação de contas anual de partido político, com previsão na lei N.º 9.096/95, que trata da
arrecadação, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros das agremiações partidárias, dentre outros aspectos,
dispondo o seguinte:
"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
(...)
˜ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da
ausência de movimentação de recursos nesse período."
Diante de todo o exposto, inclusive pelos fatos apontados no parecer do relatório conclusivo técnico e no parecer do Ministério
Público Eleitoral, decido pelo arquivamento dessa declaração apresentada pelo Partido Social Democrático, de Pereiro,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas, com ressalvas, as respectivas contas, nos termos do art.
45, VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017, relativas ao ano de 2018.
Determino a conservação por parte do partido das documentações pertinentes as suas contas pelo prazo legal, conforme
inteligência do artigo 29, ˜ 4.º, da Resolução n.º 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expedientes necessários.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Jaguaribe-CE, 09 de outubro de 2019.
Sérgio Augusto Furtado Neto Viana
Juiz Eleitoral da 10ª ZE
Referência Protocolar:
Processo n.º: 34-07.2019.6.06.0010; Classe 25
Município: Jaguaribe/CE
Natureza: Prestação de contas de exercício financeiro – ano 2018 – Partido da Mulher Brasileira - PMB
Interessados: Partido da Mulher Brasileira, Ivanete Gomes Barros de Melo e Auricélio Teixeira Lima
Advogado: Pedro Albernan Crescêncio Dantas, OAB/CE n. 9.274/CE
S E N T E N Ç A N.º 64/2019
Vistos etc.
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS do Partido da Mulher Brasileira - PMB, de Jaguaribe, relativas ao exercício financeiro
de 2018.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
Art. 28, ˜3º da Res. TSE 23.546/2017.
Formalizado o relatório conclusivo, às fls. 19, foi concluído que o partido apresentou a sua declaração em desconformidade
com a citada resolução do TSE, em relação ao cumprimento do prazo para a apresentação. Ao final, considerou-se, para todos
os efeitos, como prestadas e aprovadas, com ressalvas, as respectivas contas.
Manifestação do Ministério Público às fls. 22/23, pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer e acompanhando o
entendimento do relatório conclusivo de exame técnico do cartório.
É o breve relato. Passo a decidir.
O presente caso trata-se de prestação de contas anual de partido político, com previsão na lei N.º 9.096/95, que trata da
arrecadação, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros das agremiações partidárias, dentre outros aspectos,
dispondo o seguinte:
"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
(...)
˜ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da
ausência de movimentação de recursos nesse período."
Diante de todo o exposto, inclusive pelos fatos apontados no parecer do relatório conclusivo técnico e no parecer do Ministério
Público Eleitoral, decido pelo arquivamento dessa declaração apresentada pelo Partido da Mulher Brasileira, de Jaguaribe,
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considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas, com ressalvas, as respectivas contas, nos termos do art.
45, VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017, relativas ao ano de 2018.
Determino a conservação por parte do partido das documentações pertinentes as suas contas pelo prazo legal, conforme
inteligência do artigo 29, ˜ 4.º, da Resolução n.º 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expedientes necessários.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Jaguaribe-CE, 09 de outubro de 2019.
Sérgio Augusto Furtado Neto Viana
Juiz Eleitoral da 10ª ZE
Referência Protocolar:
Processo n.º: 30-67.2019.6.06.0010; Classe 25
Município: Pereiro/CE
Natureza: Prestação de contas de exercício financeiro – ano 2017 - Partido Socialismo e Liberdade – PSOL - Pereiro/CE
Interessados: Partido Socialismo e Liberdade, Francisco Rosiglei do Rego e Francisco Eudes da Silva
Advogado: Walber Nogueira da Silva, OAB/CE n. 16.561
S E N T E N Ç A N.º 65/2019
Vistos etc.
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, de Pereiro, relativas ao exercício financeiro
de 2017.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
Art. 28, ˜3º da Res. TSE 23.546/2017.
Formalizado o relatório conclusivo, às fls. 23, foi concluído que o partido apresentou a sua declaração parcialmente conforme a
citada resolução do TSE, em relação ao cumprimento do prazo para a apresentação. Ao final, considerou-se, para todos os
efeitos, como prestadas e aprovadas, com ressalvas, as respectivas contas.
Manifestação do Ministério Público às fls. 26/27, pela aprovação com ressalvas, nos termos do parecer e acompanhando o
entendimento do relatório conclusivo de exame técnico do cartório.
É o breve relato. Passo a decidir.
O presente caso trata-se de prestação de contas anual de partido político, com previsão na lei N.º 9.096/95, que trata da
arrecadação, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros das agremiações partidárias, dentre outros aspectos,
dispondo o seguinte:
"Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
(...)
˜ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no
caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período."
Diante de todo o exposto, inclusive pelos fatos apontados no parecer do relatório conclusivo técnico e no parecer do Ministério
Público Eleitoral, decido pelo arquivamento dessa declaração apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, de
Pereiro, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas, com ressalvas, as respectivas contas, nos termos
do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, relativas ao ano de 2017.
Determino a conservação por parte do partido das documentações pertinentes as suas contas pelo prazo legal, conforme
inteligência do artigo 29, ˜ 4.º, da Resolução n.º 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expedientes necessários.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Jaguaribe-CE, 09 de outubro de 2019.
Sérgio Augusto Furtado Neto Viana
Juiz Eleitoral da 10ª ZE
017ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO
Processo n.º 19-17.2019.6.06.0017 (Protocolo n.º 10.551/2019)
Natureza: Prestação de Contas - PC
Exercício Financeiro: 2018
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Tururu/Ce
Raimundo Nonato Barroso Bonfim - Presidente
Danielle Batista Bonfim Patrício - Tesoureiro
Advogado: Dra. Maria Carolina Vasconcelos Pontes -– OAB/CE nº 26065
SENTENÇA N.º 140/2019
Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do
município de Tururu/CE, com fundamento na Resolução nº 23.546/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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O partido entregou em 11/09/2019 a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido.
Publicado edital em 17/09/2019 no átrio do Fórum Eleitoral e no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 174/2019, pág.
27, sem que houvesse qualquer impugnação.
À fl. 103, parecer de exame técnico nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral – MPE à fl. 104, opinando pela aprovação das contas.
É o relatório. Passo a decidir.
Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício anterior até 30 de abril do
ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução TSE nº 23.546/2017.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas intempestivamente, contrariando o art. 28, caput da Resolução
TSE nº 23.464/2015, o que não compromete a regularidade das contas, através de declaração de ausência de movimentação
de recursos, firmada pelos representantes do partido, conforme art. 28,§3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, e processada na
forma do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, decido pelo ARQUIVAMENTO da declaração apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB de Tururu/CE relativas ao ano de 2018, nos termos do art. 45, VIII, a) c/c art. 46, I da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se a decisão no Sistema de Contas Eleitorais e Partidários (SICO), conforme art. 9º da Resolução TSE nº
23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral – MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.
Itapipoca/Ce, 07 de outubro de 2019.
GONÇALO BENÍCIO DE MELO NETO
Juiz Eleitoral
031ª Zona Eleitoral
Decisões
Arquivamento de IPL n° 332/2018 DPF/JNE/CE
PROCESSO INQ n° 34-41.2019.6.06.0031
Inquérito Policial n° 332/2018 – Instaurado a pedido do Ministério Público Eleitoral - 31ª ZE Barbalha
Assunto: Crimes eleitorais – Crimes contra o sigilo ou o exercício do voto – Coação visando a obtenção do voto ou a
sua abstenção – art. 300 do Código Eleitoral - Eleições 2018
REQUERENTE: MATHEUS FEITOSA LOPES BELEM
Advogado: **********
REQUERIDOS: ODAIR JOSÉ DE MATOS e EVERTON DE SOUZA GARCIA SIQUEIRA
Advogado: **********
DECISÃO
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar os fatos noticiados por Matheus Feitosa Lopes Belém.
Ao fim da investigação, o Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento do inquérito policial, ante à ausência de justa
causa para fundamentar o ajuizamento da ação penal.
É o que interessa relatar. DECIDO.
O presente inquérito policial fora deflagrado para apurar eventual prática de crime eleitoral noticiado por Matheus Feitosa
Lopes Belém, apontando, inicialmente, o senhor Odair José de Matos como autor do suposto crime previsto no artigo 300 do
Código Eleitoral.
O Ministério Público requereu o arquivamento da investigação ante a ausência de provas seguras a justificar a propositura da
ação penal.
Os elementos informativos, até então apurados, não dão lastro ao ajuizamento da ação penal. As demais testemunhas ouvidas
ao londo da investigação administrativa fragiliza a versão apresentada pelo noticiante.
Ressalte-se que o reconhecimento da ausência de justa causa não implica, de modo algum, prejuízo para a produção de
outras e novas provas que possam justificar futuro ajuizamento da ação penal, em observância ao disposto no artigo 18 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, tenho que não há justa causa para o ajuizamento de ação penal contra quem quer que seja, como bem ponderou
o representante do Ministério Público.
O arquivamento dos autos é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO.
Pelo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e, por conseguinte, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS
PRESENTES AUTOS, ressalvada a hipótese do art. 18, do Código de Processo Penal (Art. 18 do CPP. Depois de ordenado o
arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a
novas pesquisas, se de outras tiver notícia).
P. R. I. C.
Empós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição.
Barbalha– CE, 07 de outubro de 2019.
MARCELINO EMIDIO MACIEL FILHO
Juiz Eleitoral
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032ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTIMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, ficam intimados os representantes legais do partido político abaixo referido, através de sua
advogada, do despacho a seguir transcrito.
Camocim, 09 de outubro de 2019.
ROGÉRIO DE AMORIM COELHO
Chefe de Cartório
Processo nº 23-09.2019.6.06.0032
Assunto: Prestação de contas de exercício financeiro - 2018
Interessado: PATRIOTA - PATRI, de Camocim-CE
Advogada: Ana Paula da Silva Lopes - OAB/CE nº 33.068
R. h.
Apesar de o ex-dirigente de agremiação partidária não vigente ser cientificado da não apresentação de contas, dispõe a
Resolução 23.546/2017, em seu artigo 28, §§ 4º e 5º que, na hipótese de extinção ou dissolução do órgão partidário, “a
prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou
diretório”.
No caso, não estando vigente o órgão municipal, cabe à esfera superior do partido a apresentação das contas.
Aguarde-se o retorno do AR para início da contagem do prazo. Após, cumpra-se o disposto no despacho de fls. 02.
Intime-se o interessado, através de sua advogada, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Camocim, 03 de setembro de 2019.
TIAGO DIAS DA SILVA
Juiz Eleitoral

044ª Zona Eleitoral
Sentenças
DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES
PROTOCOLO Nº 24.049/2019
AUTOS Nº 35-84.2019.6.06.0044
PROCESSO ADMINISTRATIVO – DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES
ORIGEM: SANTANA DO ACARAÚ/CE
INTERESSADA: NAIARA DALA DE SOUZA
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de procedimento instaurado em virtude da duplicidade de inscrições de nº 1DCE1902659534, detectada por ocasião
do batimento realizado pelo TSE em 30/08/2019, envolvendo as inscrições de nº 0892 2799 0795 e 0947 3244 0728,
pertencentes à eleitora Naiara Dala de Souza. Às folhas 10 dos autos, informação dando conta de que a duplicidade ocorreu
em virtude de equívoco do(a) atendente do Cartório Eleitoral, que realizou novo alistamento eleitoral na ocasião em que a
eleitora compareceu ao cadastramento biométrico obrigatório. Publicado edital nos termos do art. 35 da resolução TSE n.º
21.538/2003 (folhas 11), o prazo legal decorreu in albis. Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral
pugnou pela regularização da inscrição mais recente, tendo em vista ser aquela que não causa prejuízo à eleitora por ter sido
realizada com coleta de dados biométricos (folhas 13/14). É o relatório. Decido. Analisando os documentos constantes dos
autos, constata-se que se trata da mesma pessoa. Ademais, o município de Santana do Acaraú passou por revisão biométrica
no período compreendido entre 29/03/2019 e 27/09/2019. Atendendo à convocação para comparecer à Revisão do Eleitorado,
a eleitora efetuou novo alistamento por equívoco na pesquisa realizada pelo(a) atendente. Diante do exposto, com base no art.
71, III, do Código Eleitoral, e nos arts. 40, 41 e 42 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, DETERMINO o CANCELAMENTO da
inscrição de nº 0892 2799 0795 e a REGULARIZAÇÃO da inscrição 0947 3244 0728, haja vista ter sido efetuada com coleta
de dados biométricos e ser a que menos acarreta prejuízo à eleitora. Anote-se o código ASE 450 – Cancelamento – sentença
de autoridade judiciária, motivo/forma 3 – Duplicidade/pluralidade, no Cadastro Nacional de Eleitores através do sistema
informatizado do Tribunal Superior Eleitoral (Sistema ELO). Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Santana do Acarapu/CE, 09 de outubro de 2019.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 44ª Zona
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Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2019
PROTOCOLO Nº 12.848/2019
AUTOS Nº 27-10.2019.6.06.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
ORIGEM: SANTANA DO ACARAÚ/CE
REQUERENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
EX-PRESIDENTE: LUIZ CASSIANO DE VASCONCELOS
EX-TESOUREIRO: ANTÔNIO RÉGIS ROCHA
EDITAL Nº 55 /2019
Prazo: 03 (três) dias
O Doutor WILSON DE ALENCAR ARAGÃO, MM. Juiz Eleitoral desta 44ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
legais, etc. NOTIFICA os ex-dirigentes do Partido da República - PR, de Santana do Acaraú-CE, acima identificados, haja vista
não terem sido localizados nesta jurisdição, para tomarem ciência da sentença exarada às folhas 22/23 dos autos em
epígrafe, nos termos do artigo 52 da Resolução TSE nº 23.456/2017. E, para que se dê ampla divulgação, determinou o
Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral, para ciência dos interessados. Dado e passado nesta cidade de Santana do Acaraú/CE, aos 09 (nove) dias
mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Maria Clécia Alves de Oliveira, Chefe de Cartório da 44.ª Zona,
preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz da 44ª Zona Eleitoral

048ª Zona Eleitoral
Sentenças
Sentença Nº 068/2019
Processo Nº 9-74.2019.6.06.0048
Protocolo N.º 1.316/2019
Assunto: Prestação De Contas Eleitorais – Eleições 2018
Interessados: PARTIDO DOS TRABALHISTA BRASILEIRO PTB – Unidade Eleitoral Ararendá; TUBIAS HERMES MOURÃO
(Presidente); FRANCISCO DAS CHAGAS MOURÃO (Tesoureiro).
Advogado constituído: Não consta;
Vistos etc.
Cuida-se de Não Prestação de Contas do PTB – Unidade Eleitoral de Ararendá, referente às Eleições 2018, conforme
determina Resolução TSE n. 23.553/2017.
Partido político não apresentou a prestação de contas no prazo legal, 06.11.2018 em 1º turno, nos termos do art. 52 da Res.
23.553/17.
Em 31/01/2019, o Cartório Eleitoral, expediu notificação ao partido, em sua representação municipal, para manifestar-se acerca
da não prestação de contas referente às eleições, no prazo de 3 (três) dias (doc. fl. 08v).
Mesmo tendo sido o órgão partidário devidamente notificado, na pessoa do seu presidente, conforme certidão da servidora do
cartório (fl. 11); deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (até 20/05/2019, considerando a juntada aos autos, em
16/05/2019, do mandado cumprido) sem nada apresentar ou requerer (certidão de prazo decorrido em fl. 11).
Em 18/06/2019, houve análise técnica da prestação de contas, tendo o cartório eleitoral se manifestado pela não prestação das
contas (fl. 12-13).
Com vista ao MPE, este emitiu parecer pela não prestação das contas (fl. 14-15).
Relatados, segue decisão fundamentada.
A prestação de contas deve ser apresentada para que a Justiça Eleitoral possa analisar a devida regularidade, que
compreende o recebimento de recursos para o financiamento das atividades político-partidárias regulares; garantindo, assim, a
estabilidade do processo democrático.
Nos termos do art. 49 da Res. 23.553/17 sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral;[…]
Para efeitos do disposto no art. 49, o § 1º considera obrigado a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes
após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias, a saber 20/07/2018 (Lei nº
9.504/1997, art. 8º, caput).
Compulsando os autos, verifico que o órgão partidário teve vigência de 03/05/2011 a 15/06/2019 (fl. 08), estando, portanto,
obrigado a prestar contas relativas às Eleições 2018.
Mesmo sendo oportunizado a justificar a omissão no dever de prestar contas, o órgão partidário deixou transcorrer o prazo
regulamentar sem qualquer manifestação (fl. 11).
A Resolução TSE n. 23.553/2017 dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e
sobre a prestação de contas nas eleições. Nela são disciplinados os prazos para que partidos e candidatos cumpram com sua
obrigação perante não somente à Justiça Eleitoral, mas também a sociedade como um todo; garantindo assim o equilíbrio e
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estabilidade nas campanhas eleitorais. O art. 52 estabelece que a “prestação de contas finais de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas até o trigésimo dia posterior à realização das eleições”. Em seguida o § 6º do mesmo dispositivo
estabelece que “findos os prazos fixados sem que as contas tenham sido prestadas, o chefe de cartório nas zonas eleitorais
informará o fato ao juiz eleitoral; instruindo o feito com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, além de
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e
demais dados disponíveis”. Estabelece ainda o inciso IV do § 6º que “o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no
prazo de três dias”. Permanecendo-se a omissão, as contas serão julgadas não prestadas (art. 52, § 6º, VI).
Nos autos, restou clara a omissão do órgão partidário que, ao não apresentar nenhuma manifestação no prazo da citação,
incorreu na hipótese estabelecida no inciso VI, § 6º, art. 52 da Res. 23.553/17.
Consoante o art. 77, inciso IV da citada Resolução, compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando não prestadas quando não forem apresentados os documentos e informações do art. 56. Cita-se, abaixo,
o referido dispositivo:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 56; ou
c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação
declarada na prestação de contas.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não atendimento das diligências
determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles
oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação
da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem
prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido político;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de realização, o valor
total auferido, o custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos
bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada
quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em
extrato, de forma a justificá-la;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução; (Redação dada pela
Resolução nº 23.575/2018)
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens e/ou
materiais permanentes, quando houver;
e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acompanhada
dos documentos previstos no § 3º do art. 35 desta resolução;
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
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g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;
h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.
Como sanção à não prestação de contas, a Res. TSE n.º 23.553/17, em seu art. art. 83, estabelece que a falta de prestação de
contas implica “a perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário, e a suspensão o registro ou a anotação, no
caso de órgão de direção estadual ou municipal”.
Diante do exposto, com base no inciso IV, alínea b, do art. 77 da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO PELO
RECONHECIMENTO DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, determinando ao PTB – Ararendá a perda do direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário, bem como a suspensão do registro/anotação do órgão de direção municipal, até que
seja regularizada a situação.
Não obstante, fica sustada a eficácia da aplicação imediata da suspensão do registro do órgão de direção municipal (até que
seja proferida decisão pelo plenário do STF); considerando a decisão proferida nos autos da ADI n.º 6.032, na qual o
Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes deferiu parcialmente a medida cautelar, determino que a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário seja aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro. Segue o dispositivo da decisão proferida na ADI 6032 MC/DF:
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10,
§3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando
qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional
ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Findo o tríduo recursal sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos.
Registe-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, conforme preceitua a Res. TSE
23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 08 de outubro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
Sentença Nº 067/2019
Processo Nº 24-43.2019.6.06.0048
Protocolo N.º 1.530/2019
Assunto: Prestação De Contas Eleitorais – Eleições 2018
Interessados: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB – Unidade Eleitoral Nova Russas; JOSE CLAUDIO CARDOSO DE
OLIVEIRA JUNIOR (Presidente); DENISE DE PINHO MANO (Tesoureiro).
Advogado constituído: Não consta;
Vistos etc.
Cuida-se de Não Prestação de Contas do PMB – Unidade Eleitoral de Nova Russas, referente às Eleições 2018, conforme
determina Resolução TSE n. 23.553/2017.
Partido político não apresentou a prestação de contas no prazo legal, 06.11.2018 em 1º turno, nos termos do art. 52 da Res.
23.553/17.
Em 05/02/2019, o Cartório Eleitoral, expediu notificação ao partido, em sua representação municipal, para manifestar-se acerca
da não prestação de contas referente às eleições, no prazo de 3 (três) dias (doc. fl. 08v).
Mesmo tendo sido o órgão partidário devidamente notificado, conforme certidão da servidora do cartório (fl. 11); deixou
transcorrer in albis o prazo para manifestação (até 10/04/2019, considerando a juntada aos autos, em 05/04/2019, do mandado
cumprido) sem nada apresentar ou requerer (certidão de prazo decorrido em fl. 11v).
Em 18/06/2019, houve análise técnica da prestação de contas, tendo o cartório eleitoral se manifestado pela não prestação das
contas (fl. 12-13).
Com vista ao MPE, este emitiu parecer pela não prestação das contas (fl. 14-15).
Relatados, segue decisão fundamentada.
A prestação de contas deve ser apresentada para que a Justiça Eleitoral possa analisar a devida regularidade, que
compreende o recebimento de recursos para o financiamento das atividades político-partidárias regulares; garantindo, assim, a
estabilidade do processo democrático.
Nos termos do art. 49 da Res. 23.553/17 sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral;[…]
Para efeitos do disposto no art. 49, o § 1º considera obrigado a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes
após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias, a saber 20/07/2018 (Lei nº
9.504/1997, art. 8º, caput).
Compulsando os autos, verifico que o órgão partidário teve vigência de 15/06/2016 a 20/11/2018 (fl. 08), estando, portanto,
obrigado a prestar contas relativas às Eleições 2018.
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.gov.br

Ano 2019, Número 191

Fortaleza, quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Página 28

Mesmo sendo oportunizado a justificar a omissão no dever de prestar contas, o órgão partidário deixou transcorrer o prazo
regulamentar sem qualquer manifestação (fl. 11v).
A Resolução TSE n. 23.553/2017 dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e
sobre a prestação de contas nas eleições. Nela são disciplinados os prazos para que partidos e candidatos cumpram com sua
obrigação perante não somente à Justiça Eleitoral, mas também a sociedade como um todo; garantindo assim o equilíbrio e
estabilidade nas campanhas eleitorais. O art. 52 estabelece que a "prestação de contas finais de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas até o trigésimo dia posterior à realização das eleições". Em seguida o § 6º do mesmo dispositivo
estabelece que "findos os prazos fixados sem que as contas tenham sido prestadas, o chefe de cartório nas zonas eleitorais
informará o fato ao juiz eleitoral; instruindo o feito com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, além de
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e
demais dados disponíveis". Estabelece ainda o inciso IV do § 6º que "o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no
prazo de três dias". Permanecendo-se a omissão, as contas serão julgadas não prestadas (art. 52, § 6º, VI).
Nos autos, restou clara a omissão do órgão partidário que, ao não apresentar nenhuma manifestação no prazo da citação,
incorreu na hipótese estabelecida no inciso VI, § 6º, art. 52 da Res. 23.553/17.
Consoante o art. 77, inciso IV da citada Resolução, compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando não prestadas quando não forem apresentados os documentos e informações do art. 56. Cita-se, abaixo,
o referido dispositivo:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 56; ou
c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação
declarada na prestação de contas.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não atendimento das diligências
determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles
oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação
da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem
prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido político;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de realização, o valor
total auferido, o custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos
bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada
quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em
extrato, de forma a justificá-la;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução; (Redação dada pela
Resolução nº 23.575/2018)
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d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens e/ou
materiais permanentes, quando houver;
e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acompanhada
dos documentos previstos no § 3º do art. 35 desta resolução;
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;
h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.
Como sanção à não prestação de contas, a Res. TSE n.º 23.553/17, em seu art. art. 83, estabelece que a falta de prestação de
contas implica "a perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário, e a suspensão o registro ou a anotação, no
caso de órgão de direção estadual ou municipal".
Diante do exposto, com base no inciso IV, alínea b, do art. 77 da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO PELO
RECONHECIMENTO DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, determinando ao PMB – Nova Russas a perda do direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário, bem como a suspensão do registro/anotação do órgão de direção municipal, até que
seja regularizada a situação.
Não obstante, fica sustada a eficácia da aplicação imediata da suspensão do registro do órgão de direção municipal (até que
seja proferida decisão pelo plenário do STF); considerando a decisão proferida nos autos da ADI n.º 6.032, na qual o
Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes deferiu parcialmente a medida cautelar, determino que a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário seja aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro. Segue o dispositivo da decisão proferida na ADI 6032 MC/DF:
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10,
§3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando
qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional
ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Findo o tríduo recursal sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos.
Registe-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, conforme preceitua a Res. TSE
23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 08 de outubro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
Sentença nº 065/2019
Processo Nº 33-39.2018.6.06.0048
Protocolo N.º 12.350/2018
Assunto: Prestação De Contas Partidária – Exercício Financeiro 2017;
Interessados: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – Unidade Eleitoral Ararendá; Tubia Hermes Mourao (Presidente); Danillo
Melo de Freitas (Tesoureiro).
Advogado constituído: Não consta;
Vistos etc.
Cuida-se de Não Prestação de Contas do PTB – Unidade Eleitoral de Ararendá, referente ao exercício 2017, conforme
determina Resolução TSE n. 23.464/2015.
Partido político não apresentou as contas, no prazo legal, 30.04.2018.
Em seguida, o Cartório Eleitoral, expediu notificação para o partido, em sua representação municipal, para que apresentasse a
prestação de contas referente ao exercício, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Apesar de devidamente notificados,
conforme documento de fls. 05v, os representantes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido (docs. fls. 05v).
Conforme certidão constante em fls. 06v, foi cadastrada a presente prestação de contas no Sistema de Informações de Contas
– SICO e realizada a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário a partir do dia 18/06/2019, nos termos do art. 30,
inciso III, alínea "a" da Res. TSE 23.464/15.
Relatório da Análise Técnica da Prestação de Contas, às fls. 12, manifesta-se pela não prestação de contas.
Às fls. 13-14, o representante do Ministério Público emitiu parecer pela não prestação de contas.
Relatados, segue decisão fundamentada.
FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas deve ser apresentada para que a Justiça Eleitoral possa analisar a devida regularidade que compreende
o recebimento de recursos para o financiamento das atividades político-partidárias regulares, garantindo, assim, a estabilidade
do processo democrático.
Examinando os presentes autos, verifica-se que os representantes não cumpriram a obrigação prevista no art. 28, da
Resolução n. 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral – TSE.
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Consoante o art. 46, inciso IV da citada Resolução, compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando não prestadas quando, depois de intimados, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos.
Cita-se, abaixo, o referido dispositivo:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
Como sanção à não prestação de contas, a Res. TSE n.º 23.464/2015, em seu art. art. 48, estabelece que "a falta de prestação
de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político". Estabelece ainda o art. 48, em seu § 2º, que "o órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as
suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo
Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados". Conforme previsto no art. 42 da Resolução TSE n.º 23.465/15
"será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas
como não prestadas, até que seja regularizada a situação".
O Cartório certificou a ausência de indícios da existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro,
conforme consultas aos sistemas de extratos bancários eletrônicos, remetidos pelas instituições financeiras, de recibos
eleitorais emitidos através do Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA e consultas aos demonstrativos de repasses de
recursos oriundos do fundo partidário. Portanto, não há recursos provenientes do fundo partidário a devolver.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, reconhecendo, objetivamente, o descumprimento do art. 28 da Resolução n. 23.546/2017 do TSE, e
verificando a omissão do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de Ararendá, JULGO PELO RECONHECIMENTO
DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, determinando ao PTB – Ararendá a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário, bem como a suspensão do registro/anotação do órgão de direção municipal, até que seja regularizada a situação.
Não obstante, fica sustada a eficácia da aplicação imediata da suspensão do registro do órgão de direção municipal (até que
seja proferida decisão pelo plenário do STF); considerando a decisão nos autos da ADI n.º 6.032, na qual o Excelentíssimo
Ministro Gilmar Mendes deferiu parcialmente a medida cautelar, determino que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário seja aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de
suspensão de registro. Segue o dispositivo da decisão proferida na ADI 6032 MC/DF:
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10,
§3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando
qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional
ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Findo o tríduo recursal sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos.
Registe-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, conforme preceitua a Res. TSE
23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 08 de outubro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
Sentença Nº 064/2019
Processo Nº 33-73.2017.6.06.0048
Protocolo N.º 13.308/2017
Assunto: Prestação De Contas Partidária – Exercício 2016
Interessados: Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – Unidade Eleitoral Ararendá; Francisco Lopes Torres
(Presidente); Rosa Helena Vieira da Silva (Tesoureiro).
Advogado(a) constituído: Rodrigo Avelar Reis Sá - OAB-PI 10.217;
Vistos etc.
Cuida-se de Prestação de Contas do PMDB – Unidade Eleitoral de Ararendá, referente ao exercício 2016.
Agremiação partidária, em 25/04/2017, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, declarando não ter
movimentado recursos no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.
Nos termos do art. 45 da Res. TSE 23.464/15, foi publicado Edital facultando a qualquer interessado apresentar impugnação
no prazo regulamentar, nada foi apresentado ou requerido, conforme consta em certidão de fls. 23v.
Unidade técnica, em consulta às informações constantes em outros Órgãos da Justiça Eleitoral, não encontrou registro sobre
eventual emissão de recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de Recursos Partidários. Também não verificou
constar registro de extratos bancários eletrônicos enviados pelas instituições financeiras, impossibilitando a verificação de
eventual movimentação financeira no exercício em referência. Sugeriu intimação para que o prestador de contas apresentasse
extratos bancários do período em referência (2016). Ao final, manifestou-se pela desaprovação das contas em caso de inércia
(relatório técnico em fls. 26).
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Conforme certidão de fls. 28v, devidamente intimado a se manifestar, o órgão partidário quedou-se inerte.
Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público emitiu parecer pela desaprovação das contas (fls. 29-30).
Relatados, segue decisão fundamentada.
FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas deve ser apresentada para que a Justiça Eleitoral possa analisar a devida regularidade que compreende
o recebimento de recursos para o financiamento das atividades político-partidárias regulares, garantindo, assim, a estabilidade
do processo democrático.
Da análise dos autos, verificou-se que o partido apresentou declaração prevista no art. 45 da Resolução TSE n. 23.464/15.
Assim, a instrução do feito seguiu o rito estabelecido para prestação de contas sem movimentação financeira.
Compulsando os autos, verifico que a Unidade Técnica não teve acesso aos extratos bancários enviados na forma do § 3º do
art. 6º da Res. 23.464/15. Isso pelo de fato de não haver extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ do órgão
partidário no ano de exercício 2016 (fl. 23). Ainda assim, o órgão partidário foi intimado a apresentar os extratos bancários do
exercício em referência, sendo-lhe concedido prazo de 20 (vinte) dias para manifestação (doc. fls. 28). Decorrido o prazo, a
agremiação partidária permaneceu omissa.
Conquanto o rito previsto no art. 45 para prestação de contas sem movimentação financeira não exija que os órgãos partidários
apresentem os extratos bancários, entendo que se faz necessária a apresentação desses extratos, possibilitando maior
transparência e controle das contas apresentadas. Não basta ao partido apenas declarar que não efetuou movimentação
financeira no período, devendo comprovar o declarado com documentação hábil (no presente caso, com extratos bancários).
Ainda mais porque não foi possível à Unidade Técnica aferir a veracidade da informação por meio dos sistemas eleitorais.
Na esteira da jusrisprudência pátria, a não apresentação de extratos bancários é vício grave e relevante que pode ensejar
desaprovação das contas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÃO 2016. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão proferida pelo Juízo a quo que julgou não prestadas as
contas de campanha da recorrente, com fundamento no art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
2. Inicialmente, no tocante ao descumprimento da entrega da Prestação de Contas Retificadora dentro do prazo legal, entendo
que a referida irregularidade possui caráter meramente formal, razão pela qual entendo ser passível de relativização, a teor do
disposto no art. 30, § 2º-A, da Lei 9.504/1997 e no art. 69 da Resolução TSE 23.463/2015. Precedentes do TRE.
3. Com relação à ausência de procuração para constituição de advogado, verifico que a irregularidade foi sanada antes do
parecer conclusivo e da sentença de Primeira Instância, de tal forma que no momento do julgamento das contas, a capacidade
postulatória já estava regularizada pela procuração apresentada nos autos.
4. Quanto à ausência da abertura de conta bancária, bem como dos respectivos extratos, entendo que a abertura de
conta bancária é elemento obrigatório para a prestação de contas, haja vista que o descumprimento dessas
obrigações normativas atingem a confiabilidade e a idoneidade das contas, na medida em que impedem a devida
fiscalização da arrecadação e dos gastos de campanha conforme disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
5. Portanto, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e
relevantes, que, por si sós, pode ensejar a desaprovação das contas, o que ocorreu in casu.
6. Reforma da Sentença. Desaprovação das Contas.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente. Grifei.
(TRE-CE – RE: 33490 SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE, Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Data de
Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 169, Data 03/09/2018, Página 09/10)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Da análise dos autos verifico que de fato não foram apresentados os extratos de contas bancárias, mesmo após a intimação
do prestador de contas para fazê-lo, tendo este apresentado como justificativa "que, quanto aos extratos bancários, o partido
nem mesmo chegou a ter conta bancária devido a erro referente a sua natureza jurídica constante no CNPJ, não tendo extrato
para apresentação". Entendo que a referida justificativa não se mostra aceitável.
2. A abertura de conta bancária é elemento obrigatório e, consequentemente, a ausência da apresentação dos extratos
bancários afeta a confiabilidade das contas, pois impede a fiscalização da arrecadação e dos gastos de campanha. Inteligência
do art. 48, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
3. A não apresentação de extratos bancários é vício grave e relevante que, por si só, pode ensejar a desaprovação das contas,
como o ocorrido in casu. Precedentes do TSE.
4. Desaprovação das contas. Grifei.
(TRE-CE – PC: 39559 FORTALEZA – CE, Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data
de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 158, Data 24/08/2017, Página 13)
Consoante o 46 da Resolução n. 23.464/2015 do TSE, compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando desaprovadas quando verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas. Cita-se,
abaixo, o referido dispositivo:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[…]
III - pela desaprovação, quando:
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a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a
movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade; (Grifei)
Quanto à sanção a ser aplicada, estabelece o art. 49 da Res. TSE 23.464/15 que a desaprovação das contas do partido
implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei
nº 9.096/95, art. 37). Entretanto, não constam nos autos nenhuma informação de importância irregular a ser devolvida. Nesse
sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO 2017. DESAPROVAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL DA JUSTIÇA ELEITORAL DO DF. LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CNPJ
VINCULADO À ZONAL EXTINTA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS.
REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR AS CONTAS COMO PRESTADAS E, NO MÉRITO, DESAPROVÁ-LAS.
1. Razoável que o Diretório Zonal do PT em Ceilândia continue utilizando o mesmo número de CNPJ em que é inscrito desde
2010, mas a partir da entrada em vigor da reestruturação da Justiça Eleitoral do DF, prestando contas perante a 8ª ZE.
Compreensão diversa seria exacerbado apego ao formalismo.
2. Ao não providenciar a abertura de conta bancária, e, por consequência, não apresentar os extratos bancários referentes ao
exercício financeiro, não foi comprovada a ausência de movimentação financeira.
3. Verificada ausência de quantia irregular a ser devolvida, não há previsão legislativa de sanção para a impropriedade
que enseja a desaprovação das contas.
4. Recurso parcialmente provido para julgar as contas como prestadas e, no mérito, desaprová-las, nos termos do art. 46, III, a
da Res. nº 23.464/2015. Grifei.
(TRE-DF – RE: 060221396 BRASÍLIA – DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento:
07/02/2019, Data de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 29, Data 14/02/2019, Página 02)
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, nos termos do art. 46, inciso III. "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO DESAPROVADAS as
contas do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – UNIDADE ELEITORAL ARARENDÁ, referentes ao
exercício de 2016.
Deixo de condenar o partido na devolução de recursos do fundo partidário, pois que não houve recebimento dos ditos recursos
no ano de 2016 (vide fls. 21-22). Outrossim, deixo de condenar o partido na devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento), pois não há nos autos nenhuma quantia irregular apontada a ser devolvida.
Com o trânsito em julgado:
1.
Proceda conforme determina o art. 60 da Resolução TSE nº 23.464/2015;
2.
Anote-se o resultado do julgamento no sistema SICO;
3.
Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para atendimento ao disposto no art. 22, § 4º da Lei
9.504/97;
4.
Arquivem-se com baixa.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 08 de outubro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
Sentença Nº 066/2019
Processo Nº 17-85.2018.6.06.0048
Protocolo N.º 12.342/2018
Assunto: Prestação De Contas Partidária – Exercício 2017
Interessados: Partido Democracia Cristã (DC) – Unidade Eleitoral Nova Russas; Francisco Antônio Barbosa Alves
(Presidente); Francisco Antônio Marques Lima (Tesoureiro).
Advogado(a) constituído: Iris Gonçalves Franco – OAB - CE 36.389;
Vistos etc.
Cuida-se de Prestação de Contas do DC – Unidade Eleitoral de Nova Russas, referente ao exercício 2017.
Findo o prazo para entrega da prestação de contas do exercício 2017, último dia em 30/04/2018, agremiação partidária
permanecia omissa quanto a sua obrigação de prestar contas, prevista no art. 28 da Res. TSE 23.464/15.
Devidamente intimado para apresentar as contas no prazo de 3 (três) dias, conforme doc. fls. 04, partido político apresentou
manifestação alegando, em suma, que inexistiu qualquer tipo de movimentação financeira, ou qualquer gasto destinado à
campanha eleitoral referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017. Destacou que a Boa-Fé é presumida e que o
entendimento contrário deve ser comprovado. Juntou declaração de ausência de movimentação de recursos extraída do
SPCA, declarando não ter movimentado recursos no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.
Nos termos do art. 45 da Res. TSE 23.464/15, foi publicado Edital facultando a qualquer interessado apresentar impugnação
no prazo regulamentar, nada foi apresentado ou requerido, conforme consta em certidão de fls. 12.
Unidade técnica, em consulta às informações constantes em outros Órgãos da Justiça Eleitoral, não encontrou registro sobre
eventual emissão de recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de Recursos Partidários. Também não verificou
constar registro de extratos bancários eletrônicos enviados pelas instituições financeiras, impossibilitando a verificação de
eventual movimentação financeira no exercício em referência. Sugeriu intimação para que o prestador de contas apresentasse
extratos bancários do período em referência (2017). Ao final, manifestou-se pela desaprovação das contas em caso de inércia
(relatório técnico em fls. 15/15v).
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Conforme certidão de fls. 17v, devidamente intimado a se manifestar, o órgão partidário quedou-se inerte.
Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público emitiu parecer pela desaprovação das contas (fls. 18-19).
Relatados, segue decisão fundamentada.
FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas deve ser apresentada para que a Justiça Eleitoral possa analisar a devida regularidade que compreende
o recebimento de recursos para o financiamento das atividades político-partidárias regulares, garantindo, assim, a estabilidade
do processo democrático.
Da análise dos autos, verificou-se que o partido apresentou declaração prevista no art. 45 da Resolução TSE n. 23.464/15.
Assim, a instrução do feito seguiu o rito estabelecido para prestação de contas sem movimentação financeira.
Compulsando os autos, verifico que a Unidade Técnica não teve acesso aos extratos bancários enviados na forma do § 3º do
art. 6º da Res. 23.464/15. Isso pelo de fato de não haver extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ do órgão
partidário no ano de exercício 2017 (fl. 14). Ainda assim, o órgão partidário foi intimado a apresentar os extratos bancários do
exercício em referência, sendo-lhe concedido prazo de 20 (vinte) dias para manifestação (doc. fls. 17). Decorrido o prazo, a
agremiação partidária permaneceu omissa.
Conquanto o rito previsto no art. 45 para prestação de contas sem movimentação financeira não exija que os órgãos partidários
apresentem os extratos bancários, entendo que se faz necessária a apresentação desses extratos, possibilitando maior
transparência e controle das contas apresentadas. Não basta ao partido apenas declarar que não efetuou movimentação
financeira no período, devendo comprovar o declarado com documentação hábil (no presente caso, com extratos bancários).
Ainda mais porque não foi possível à Unidade Técnica aferir a veracidade da informação por meio dos sistemas eleitorais.
Na esteira da jusrisprudência pátria, a não apresentação de extratos bancários é vício grave e relevante que pode ensejar
desaprovação das contas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÃO 2016. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão proferida pelo Juízo a quo que julgou não prestadas as
contas de campanha da recorrente, com fundamento no art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
2. Inicialmente, no tocante ao descumprimento da entrega da Prestação de Contas Retificadora dentro do prazo legal, entendo
que a referida irregularidade possui caráter meramente formal, razão pela qual entendo ser passível de relativização, a teor do
disposto no art. 30, § 2º-A, da Lei 9.504/1997 e no art. 69 da Resolução TSE 23.463/2015. Precedentes do TRE.
3. Com relação à ausência de procuração para constituição de advogado, verifico que a irregularidade foi sanada antes do
parecer conclusivo e da sentença de Primeira Instância, de tal forma que no momento do julgamento das contas, a capacidade
postulatória já estava regularizada pela procuração apresentada nos autos.
4. Quanto à ausência da abertura de conta bancária, bem como dos respectivos extratos, entendo que a abertura de
conta bancária é elemento obrigatório para a prestação de contas, haja vista que o descumprimento dessas
obrigações normativas atingem a confiabilidade e a idoneidade das contas, na medida em que impedem a devida
fiscalização da arrecadação e dos gastos de campanha conforme disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
5. Portanto, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e
relevantes, que, por si sós, pode ensejar a desaprovação das contas, o que ocorreu in casu.
6. Reforma da Sentença. Desaprovação das Contas.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente. Grifei.
(TRE-CE – RE: 33490 SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE, Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Data de
Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 169, Data 03/09/2018, Página 09/10)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Da análise dos autos verifico que de fato não foram apresentados os extratos de contas bancárias, mesmo após a intimação
do prestador de contas para fazê-lo, tendo este apresentado como justificativa “que, quanto aos extratos bancários, o partido
nem mesmo chegou a ter conta bancária devido a erro referente a sua natureza jurídica constante no CNPJ, não tendo extrato
para apresentação”. Entendo que a referida justificativa não se mostra aceitável.
2. A abertura de conta bancária é elemento obrigatório e, consequentemente, a ausência da apresentação dos extratos
bancários afeta a confiabilidade das contas, pois impede a fiscalização da arrecadação e dos gastos de campanha. Inteligência
do art. 48, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
3. A não apresentação de extratos bancários é vício grave e relevante que, por si só, pode ensejar a desaprovação das contas,
como o ocorrido in casu. Precedentes do TSE.
4. Desaprovação das contas. Grifei.
(TRE-CE – PC: 39559 FORTALEZA – CE, Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data
de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 158, Data 24/08/2017, Página 13)
Consoante o 46 da Resolução n. 23.464/2015 do TSE, compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando desaprovadas quando verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas. Cita-se,
abaixo, o referido dispositivo:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[…]
III - pela desaprovação, quando:
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a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a
movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade; (Grifei)
Quanto à sanção a ser aplicada, estabelece o art. 49 da Res. TSE 23.464/15 que a desaprovação das contas do partido
implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei
nº 9.096/95, art. 37). Entretanto, não constam nos autos nenhuma informação de importância irregular a ser devolvida. Nesse
sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO 2017. DESAPROVAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL DA JUSTIÇA ELEITORAL DO DF. LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CNPJ
VINCULADO À ZONAL EXTINTA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS.
REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR AS CONTAS COMO PRESTADAS E, NO MÉRITO, DESAPROVÁ-LAS.
1. Razoável que o Diretório Zonal do PT em Ceilândia continue utilizando o mesmo número de CNPJ em que é inscrito desde
2010, mas a partir da entrada em vigor da reestruturação da Justiça Eleitoral do DF, prestando contas perante a 8ª ZE.
Compreensão diversa seria exacerbado apego ao formalismo.
2. Ao não providenciar a abertura de conta bancária, e, por consequência, não apresentar os extratos bancários referentes ao
exercício financeiro, não foi comprovada a ausência de movimentação financeira.
3. Verificada ausência de quantia irregular a ser devolvida, não há previsão legislativa de sanção para a impropriedade
que enseja a desaprovação das contas.
4. Recurso parcialmente provido para julgar as contas como prestadas e, no mérito, desaprová-las, nos termos do art. 46, III, a
da Res. nº 23.464/2015. Grifei.
(TRE-DF – RE: 060221396 BRASÍLIA – DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento:
07/02/2019, Data de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 29, Data 14/02/2019, Página 02)
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, nos termos do art. 46, inciso III. “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO DESAPROVADAS as
contas do PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ – UNIDADE ELEITORAL NOVA RUSSAS, referentes ao exercício de 2017.
Deixo de condenar o partido na devolução de recursos do fundo partidário, pois que não houve recebimento dos ditos recursos
no ano de 2017 (vide fls. 11-12). Outrossim, deixo de condenar o partido na devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento), pois não há nos autos nenhuma quantia irregular apontada a ser devolvida.
Com o trânsito em julgado:
1.
Proceda conforme determina o art. 60 da Resolução TSE nº 23.464/2015;
2.
Anote-se o resultado do julgamento no sistema SICO;
3.
Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para atendimento ao disposto no art. 22, § 4º da Lei
9.504/97;
4.
Arquivem-se com baixa.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 08 de outubro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
Sentença Nº 063/2019
Processo Nº 20-06.2019.6.06.0048
Protocolo N.º 1.527/2019
Assunto: Prestação De Contas Eleitorais – Partidos Políticos - Eleições 2018;
Interessados: PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ DC – Unidade Eleitoral Nova Russas; FRANCISCO ANTONIO BARBOSA
ALVES (Presidente); MARIA DAS GRAÇAS FARIAS PEDROSA (Tesoureiro).
Advogado(a) constituído: Iris Gonçalves Franco - OAB-CE 36.389;
Vistos etc.
Cuida-se de Prestação de Contas do DC – Unidade Eleitoral de Nova Russas, referente às Eleições 2018, conforme determina
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Partido político não apresentou a prestação de contas no prazo legal, 06.11.2018 em 1º turno, nos termos do art. 52 da Res.
23.553/17.
Em 05/02/2019, o Cartório Eleitoral, expediu notificação ao partido, em sua representação municipal, para manifestar-se acerca
da não prestação de contas referente às eleições, no prazo de 3 (três) dias (doc. fl. 8v).
Devidamente intimado para apresentar as contas no prazo de 3 (três) dias, conforme docs. fls. 10-11, partido político
apresentou manifestação alegando, em suma, que encontra-se inativo justamente no exercício financeiro de 2018 e por esse
motivo que não foi prestado contas relativas às eleições 2018, já que inexistiu qualquer tipo de movimentação partidária,
inclusive financeira, ou qualquer gasto destinado à campanha eleitoral. Juntou certidão de composição completa do partido,
ressaltando a situação de inativo, bem como juntou declaração do gerente-geral do Banco do Brasil que informa que não
houve nenhuma tipo de conta aberta neste período. Destacou que a Boa-Fé é presumida e que o entendimento contrário deve
ser comprovado.
Em 18/06/2019, houve análise técnica da prestação de contas, tendo o cartório eleitoral se manifestado pela não prestação das
contas (fls. 18-20).
Com vista ao MPE, este emitiu parecer pela não prestação das contas (fls. 21-22).
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Novamente intimado para que se manifestasse acerta dos pareceres emitidos pela não prestação das contas, o órgão
partidário permaneceu inerte (fl. 23v).
Relatados, segue decisão fundamentada.
A prestação de contas deve ser apresentada para que a Justiça Eleitoral possa analisar a devida regularidade, que
compreende o recebimento de recursos para o financiamento das atividades político-partidárias regulares; garantindo, assim, a
estabilidade do processo democrático.
Nos termos do art. 49 da Res. 23.553/17 sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral;[…]
Para efeitos do disposto no art. 49, o § 1º considera obrigado a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes
após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias, a saber 20/07/2018 (Lei nº
9.504/1997, art. 8º, caput).
Compulsando os autos, verifico que o órgão partidário teve vigência de 07/04/2018 a 07/10/2018 (certidão de composição em
doc. fl. 08), estando, portanto, obrigado a prestar contas relativas às Eleições 2018. Assim, não prospera o argumento de que o
partido encontra-se inativo justamente no exercício financeiro de 2018 e por esse motivo que não foi prestado contas relativas
às eleições 2018.
Mesmo sendo oportunizado a justificar a omissão no dever de prestar contas, o órgão partidário se limitou a apresentar
justificativas da não prestação de contas. Em nenhum momento efetuou de fato a prestação de contas, nos termos da Res.
23.553/17.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e
sobre a prestação de contas nas eleições. Nela são disciplinados os prazos para que partidos e candidatos cumpram com sua
obrigação perante não somente à Justiça Eleitoral, mas também a sociedade como um todo; garantindo assim o equilíbrio e
estabilidade nas campanhas eleitorais. O art. 52 estabelece que a "prestação de contas finais de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas até o trigésimo dia posterior à realização das eleições". Em seguida o § 6º do mesmo dispositivo
estabelece que "findos os prazos fixados sem que as contas tenham sido prestadas, o chefe de cartório nas zonas eleitorais
informará o fato ao juiz eleitoral; instruindo o feito com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, além de
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e
demais dados disponíveis". Estabelece ainda o inciso IV do § 6º que "o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no
prazo de três dias". Permanecendo-se a omissão, as contas serão julgadas não prestadas (art. 52, § 6º, VI).
Quanto a forma de prestar contas, os arts. 57 e 58 da Res. 23.553/17 definem que esta deve ser feita e transmitida por meio
eletrônico, através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, sob pena de estas serem julgadas não prestadas
(caso não apresentada da maneira exigida). Assim dispõem os arts. mencionados:
Art. 57. A elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio do SPCE, disponibilizado na página da
Justiça Eleitoral na internet.
Art. 58. A prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral em meio eletrônico, pela internet, na forma do
art. 57 desta resolução.
§ 1º Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata o inciso I do caput do art. 56 desta
resolução, o sistema emitirá o extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 2º O prestador de contas, na hipótese de serem as contas encaminhadas à zona eleitoral, deve imprimir o extrato da
prestação de contas, assiná-lo e, juntamente com os documentos a que se refere o inciso II do caput do art. 56 desta
resolução, protocolar a prestação de contas na Justiça Eleitoral até o prazo fixado no art. 52.
§ 3º Na hipótese de serem as contas entregues nos tribunais eleitorais respectivos, o extrato de prestação de contas deve ser
assinado e digitalizado para entrega com os documentos a que se refere o inciso II do art. 56 desta resolução, exclusivamente
em mídia eletrônica, na forma do art. 103, até o prazo fixado no art. 52.
§ 4º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido:
I - na hipótese de prestação de contas na zona eleitoral, após a certificação de que o número de controle do extrato da
prestação de contas é idêntico ao que consta na base de dados da Justiça Eleitoral;
II - na hipótese de prestação de contas nos tribunais eleitorais, após o recebimento da mídia eletrônica com os documentos a
que se refere o art. 56 desta resolução, inciso II, e o extrato de prestação de contas a que se refere o § 1º deste artigo,
observada a forma do art. 103.
§ 5º Na hipótese de prestação de contas na zona eleitoral, ausente o número de controle no extrato da prestação de
contas, ou sendo divergente daquele constante da base de dados da Justiça Eleitoral, o SPCE emitirá aviso com a
informação de impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 6º Na hipótese do § 5º, é necessária a correta reapresentação da prestação de contas, sob pena de estas serem
julgadas não prestadas.
§ 7º Na hipótese de prestação de contas nos tribunais eleitorais, a omissão na entrega da mídia eletrônica a que se refere o §
3º deste artigo sujeita o prestador de contas ao julgamento de contas como não prestadas.
§ 8º Os autos físicos das prestações de contas dos candidatos eleitos nas eleições municipais serão encaminhados, tão logo
recebidos, à unidade ou ao responsável por sua análise técnica para que esta seja desde logo iniciada.
§ 9º Na hipótese de contas prestadas nos tribunais eleitorais, os documentos digitalizados e entregues exclusivamente em
mídia eletrônica serão incluídos no sistema de gerenciamento de documentos e referenciados no processo judicial eletrônico
(PJe), após o que os autos digitais serão encaminhados à unidade ou ao responsável por sua análise técnica para que esta
seja desde logo iniciada. Grifei.
Nos autos, verifica-se que o órgão partidário não encaminhou sua prestação de contas por meio eletrônico (com utilização do
SPCE). Ademais, não foram apresentados os documentos exigidos pelo inciso II, do art. 56 (peças obrigatórias para o efetivo
controle e transparência das contas de campanha).
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Consoante o art. 77, inciso IV da Res. 23.553/17, compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando não prestadas quando não forem apresentados os documentos e informações do art. 56. Cita-se, abaixo,
o referido dispositivo:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 56; ou
c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação
declarada na prestação de contas.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não atendimento das diligências
determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles
oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação
da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem
prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido político;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de realização, o valor
total auferido, o custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos
bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada
quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em
extrato, de forma a justificá-la;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução; (Redação dada pela
Resolução nº 23.575/2018)
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens e/ou
materiais permanentes, quando houver;
e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acompanhada
dos documentos previstos no § 3º do art. 35 desta resolução;
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;
h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.
Como sanção à não prestação de contas, a Res. TSE n.º 23.553/17, em seu art. art. 83, estabelece que a falta de prestação de
contas implica "a perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário, e a suspensão o registro ou a anotação, no
caso de órgão de direção estadual ou municipal".
Diante do exposto, com base no inciso IV, alínea b, do art. 77 da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO PELO
RECONHECIMENTO DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, determinando ao DC – Nova Russas a perda do direito ao
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recebimento da cota do Fundo Partidário, bem como a suspensão do registro/anotação do órgão de direção municipal, até que
seja regularizada a situação.
Não obstante, fica sustada a eficácia da aplicação imediata da suspensão do registro do órgão de direção municipal (até que
seja proferida decisão pelo plenário do STF); considerando a decisão proferida nos autos da ADI n.º 6.032, na qual o
Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes deferiu parcialmente a medida cautelar, determino que a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário seja aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro. Segue o dispositivo da decisão proferida na ADI 6032 MC/DF:
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10,
§3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando
qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional
ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Findo o tríduo recursal sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos.
Registe-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, conforme preceitua a Res. TSE
23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 08 de outubro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
Sentença nº 062/2019
Processo Nº 7-41.2018.6.06.0048
Protocolo N.º 9.292/2018
Assunto: Prestação De Contas Partidária – Exercício 2017
Interessados: Partido Progressista (PP) – Unidade Eleitoral Nova Russas; José Pedrosa Júnior (Presidente); Vanderley Farias
Pedrosa (Tesoureiro).
Advogado (a) constituído: Vanderley Farias Pedrosa - OAB-CE 7062;
Vistos etc.
Cuida-se de Prestação de Contas do PP – Unidade Eleitoral de Nova Russas, referente ao exercício 2017.
Agremiação partidária, em 30/04/2018, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, declarando não ter
movimentado recursos no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.
Nos termos do art. 45 da Res. TSE 23.464/15, foi publicado Edital facultando a qualquer interessado apresentar impugnação
no prazo regulamentar, nada foi apresentado ou requerido, conforme consta em certidão de fls. 06v.
Unidade técnica, em consulta às informações constantes em outros Órgãos da Justiça Eleitoral, não encontrou registro sobre
eventual emissão de recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de Recursos Partidários. Também não verificou
constar registro de extratos bancários eletrônicos enviados pelas instituições financeiras, impossibilitando a verificação de
eventual movimentação financeira no exercício em referência. Sugeriu intimação para que o prestador de contas apresentasse
extratos bancários do período em referência (2017). Ao final, manifestou-se pela desaprovação das contas em caso de inércia
(relatório técnico em fls. 12/12v).
Conforme certidão de fls. 14v, devidamente intimado a se manifestar, o órgão partidário quedou-se inerte.
Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público emitiu parecer pela desaprovação das contas (fls. 15-16).
Relatados, segue decisão fundamentada.
FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas deve ser apresentada para que a Justiça Eleitoral possa analisar a devida regularidade que compreende
o recebimento de recursos para o financiamento das atividades político-partidárias regulares, garantindo, assim, a estabilidade
do processo democrático.
Da análise dos autos, verificou-se que o partido apresentou declaração prevista no art. 45 da Resolução TSE n. 23.464/15.
Assim, a instrução do feito seguiu o rito estabelecido para prestação de contas sem movimentação financeira.
Compulsando os autos, verifico que a Unidade Técnica não teve acesso aos extratos bancários enviados na forma do § 3º do
art. 6º da Res. 23.464/15. Isso pelo de fato de não haver extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ do órgão
partidário no ano de exercício 2017 (fl. 11). Ainda assim, o órgão partidário foi intimado a apresentar os extratos bancários do
exercício em referência, sendo-lhe concedido prazo de 20 (vinte) dias para manifestação (doc. fls. 14). Decorrido o prazo, a
agremiação partidária permaneceu omissa.
Conquanto o rito previsto no art. 45 para prestação de contas sem movimentação financeira não exija que os órgãos partidários
apresentem os extratos bancários, entendo que se faz necessária a apresentação desses extratos, possibilitando maior
transparência e controle das contas apresentadas. Não basta ao partido apenas declarar que não efetuou movimentação
financeira no período, devendo comprovar o declarado com documentação hábil (no presente caso, com extratos bancários).
Ainda mais porque não foi possível à Unidade Técnica aferir a veracidade da informação por meio dos sistemas eleitorais.
Na esteira da jusrisprudência pátria, a não apresentação de extratos bancários é vício grave e relevante que pode ensejar
desaprovação das contas.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÃO 2016. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão proferida pelo Juízo a quo que julgou não prestadas as
contas de campanha da recorrente, com fundamento no art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
2. Inicialmente, no tocante ao descumprimento da entrega da Prestação de Contas Retificadora dentro do prazo legal, entendo
que a referida irregularidade possui caráter meramente formal, razão pela qual entendo ser passível de relativização, a teor do
disposto no art. 30, § 2º-A, da Lei 9.504/1997 e no art. 69 da Resolução TSE 23.463/2015. Precedentes do TRE.
3. Com relação à ausência de procuração para constituição de advogado, verifico que a irregularidade foi sanada antes do
parecer conclusivo e da sentença de Primeira Instância, de tal forma que no momento do julgamento das contas, a capacidade
postulatória já estava regularizada pela procuração apresentada nos autos.
4. Quanto à ausência da abertura de conta bancária, bem como dos respectivos extratos, entendo que a abertura de
conta bancária é elemento obrigatório para a prestação de contas, haja vista que o descumprimento dessas
obrigações normativas atingem a confiabilidade e a idoneidade das contas, na medida em que impedem a devida
fiscalização da arrecadação e dos gastos de campanha conforme disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
5. Portanto, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e
relevantes, que, por si sós, pode ensejar a desaprovação das contas, o que ocorreu in casu.
6. Reforma da Sentença. Desaprovação das Contas.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente. Grifei.
(TRE-CE – RE: 33490 SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE, Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Data de
Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 169, Data 03/09/2018, Página 09/10)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Da análise dos autos verifico que de fato não foram apresentados os extratos de contas bancárias, mesmo após a intimação
do prestador de contas para fazê-lo, tendo este apresentado como justificativa "que, quanto aos extratos bancários, o partido
nem mesmo chegou a ter conta bancária devido a erro referente a sua natureza jurídica constante no CNPJ, não tendo extrato
para apresentação". Entendo que a referida justificativa não se mostra aceitável.
2. A abertura de conta bancária é elemento obrigatório e, consequentemente, a ausência da apresentação dos extratos
bancários afeta a confiabilidade das contas, pois impede a fiscalização da arrecadação e dos gastos de campanha. Inteligência
do art. 48, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
3. A não apresentação de extratos bancários é vício grave e relevante que, por si só, pode ensejar a desaprovação das contas,
como o ocorrido in casu. Precedentes do TSE.
4. Desaprovação das contas. Grifei.
(TRE-CE – PC: 39559 FORTALEZA – CE, Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data
de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 158, Data 24/08/2017, Página 13)
Consoante o 46 da Resolução n. 23.464/2015 do TSE, compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando desaprovadas quando verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas. Cita-se,
abaixo, o referido dispositivo:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[…]
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a
movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade; (Grifei)
Quanto à sanção a ser aplicada, estabelece o art. 49 da Res. TSE 23.464/15 que a desaprovação das contas do partido
implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei
nº 9.096/95, art. 37). Entretanto, não constam nos autos nenhuma informação de importância irregular a ser devolvida. Nesse
sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO 2017. DESAPROVAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL DA JUSTIÇA ELEITORAL DO DF. LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CNPJ
VINCULADO À ZONAL EXTINTA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS.
REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR AS CONTAS COMO PRESTADAS E, NO MÉRITO, DESAPROVÁ-LAS.
1. Razoável que o Diretório Zonal do PT em Ceilândia continue utilizando o mesmo número de CNPJ em que é inscrito desde
2010, mas a partir da entrada em vigor da reestruturação da Justiça Eleitoral do DF, prestando contas perante a 8ª ZE.
Compreensão diversa seria exacerbado apego ao formalismo.
2. Ao não providenciar a abertura de conta bancária, e, por consequência, não apresentar os extratos bancários referentes ao
exercício financeiro, não foi comprovada a ausência de movimentação financeira.
3. Verificada ausência de quantia irregular a ser devolvida, não há previsão legislativa de sanção para a impropriedade
que enseja a desaprovação das contas.
4. Recurso parcialmente provido para julgar as contas como prestadas e, no mérito, desaprová-las, nos termos do art. 46, III, a
da Res. nº 23.464/2015. Grifei.
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(TRE-DF – RE: 060221396 BRASÍLIA – DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento:
07/02/2019, Data de Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 29, Data 14/02/2019, Página 02)
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, nos termos do art. 46, inciso III. "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO DESAPROVADAS as
contas do PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ – UNIDADE ELEITORAL NOVA RUSSAS, referentes ao exercício de 2017.
Deixo de condenar o partido na devolução de recursos do fundo partidário, pois que não houve recebimento dos ditos recursos
no ano de 2017 (vide fls. 08-10). Outrossim, deixo de condenar o partido na devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento), pois não há nos autos nenhuma quantia irregular apontada a ser devolvida.
Com o trânsito em julgado:
1.
Proceda conforme determina o art. 60 da Resolução TSE nº 23.464/2015;
2.
Anote-se o resultado do julgamento no sistema SICO;
3.
Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para atendimento ao disposto no art. 22, § 4º da Lei
9.504/97;
4.
Arquivem-se com baixa.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 08 de outubro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
Sentença Nº 061/2019
Processo Nº 23-58.2019.6.06.0048
Protocolo N.º 1.531/2019
Assunto: Prestação De Contas Eleitorais – Partidos Políticos - Eleições 2018;
Interessados: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB – Unidade Eleitoral Nova Russas; ANTONIO LUIZ RODRIGUES
MANO (Presidente); MARIA DO SOCORRO DIAS MEDEIROS (Tesoureiro).
Advogado(a) constituído: Raul de Souza Martins - OAB-CE 29.863;
Vistos etc.
Cuida-se de Prestação de Contas do PSB – Unidade Eleitoral de Nova Russas, referente às Eleições 2018, conforme
determina Resolução TSE n. 23.553/2017.
Partido político não apresentou a prestação de contas no prazo legal, 06.11.2018 em 1º turno e 17/11/2018 em segundo turno,
nos termos do art. 52 da Res. 23.553/17.
Em 05/02/2019, o Cartório Eleitoral, expediu notificação ao partido, em sua representação municipal, para manifestar-se acerca
da não prestação de contas referente às eleições, no prazo de 3 (três) dias (doc. fl. 10).
Órgão partidário apresentou petição de juntada de prestação de contas, juntando peças de fls. 11-22.
A fim de atender ao disposto no art. 59 da Res. 23.553/17, foi publicado Edital n. 15/2019, dando-se publicidade às contas
apresentadas, facultando-se qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer interessado
apresentar impugnação no prazo de 3 (três) dias. Decorrido o prazo, nada foi apresentado ou requerido (fls. 24-25v).
Em análise da prestação de contas apresentadas, a Unidade Técnica verificou, em suma, as seguintes inconsistências:
ausência de extratos bancários; não comprovação dos serviços de assessoria jurídica e contábil; e ausência de notas
explicativas. Sugeriu intimação para que o prestador de contas procedesse a regularização das falhas identificadas, apontando
inclusive como o prestador de contas deveria proceder (fl. 37-37v). Ao final, manifestou-se pela não prestação das contas em
caso de inércia (relatório técnico em fls. 35-37v).
Conforme certidão de fls. 38v, devidamente intimado a se manifestar, o órgão partidário quedou-se inerte.
Com vista ao MPE, este emitiu parecer, opinando pela desaprovação das contas (fl. 39-42).
Relatados, segue decisão fundamentada.
FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas deve ser apresentada para que a Justiça Eleitoral possa analisar a devida regularidade, que
compreende o recebimento de recursos para o financiamento das atividades político-partidárias regulares; garantindo, assim, a
estabilidade do processo democrático.
Examinando os presentes autos, verifica-se que o representante não apresentou toda a documentação prevista no art. 56 da
Res. 23.553/2017 do TSE.
Mesmo sendo oportunizado a justificar a omissão, o órgão partidário deixou transcorrer o prazo regulamentar sem qualquer
manifestação.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e
sobre a prestação de contas nas eleições. Nela são disciplinados os prazos para que partidos e candidatos cumpram com sua
obrigação perante não somente à Justiça Eleitoral, mas também a sociedade como um todo; garantindo assim o equilíbrio e
estabilidade nas campanhas eleitorais. O art. 56 estabelece que ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles
oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
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1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação
da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem
prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido político;
j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do período de realização, o valor
total auferido, o custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos
bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada
quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em
extrato, de forma a justificá-la;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução; (Redação dada pela
Resolução nº 23.575/2018)
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas por bens e/ou
materiais permanentes, quando houver;
e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido político, acompanhada
dos documentos previstos no § 3º do art. 35 desta resolução;
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;
h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.
Nos autos, restou clara a omissão do órgão partidário que, ao não apresentar nenhuma manifestação acerca das
inconsistências detectadas, incorreu na hipótese estabelecida no inciso IV, "b", art. 77 da Res. 23.553/17.
Consoante o art. 77, inciso IV da citada Resolução, compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando não prestadas quando não forem apresentados os documentos e informações do art. 56. Cita-se, abaixo,
o referido dispositivo:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 56; ou
c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação
declarada na prestação de contas.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não atendimento das diligências
determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas.
Como sanção à não prestação de contas, a Res. TSE n.º 23.553/17, em seu art. art. 83, estabelece que a falta de prestação de
contas implica "a perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário, e a suspensão o registro ou a anotação, no
caso de órgão de direção estadual ou municipal".
Diante do exposto, com base no inciso IV, alínea b, do art. 77 da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO PELO
RECONHECIMENTO DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, determinando ao PSB – Nova Russas a perda do direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário, bem como a suspensão do registro/anotação do órgão de direção municipal, até que
seja regularizada a situação.
Não obstante, fica sustada a eficácia da aplicação imediata da suspensão do registro do órgão de direção municipal (até que
seja proferida decisão pelo plenário do STF); considerando a decisão proferida nos autos da ADI n.º 6.032, na qual o
Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes deferiu parcialmente a medida cautelar, determino que a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário seja aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro. Segue o dispositivo da decisão proferida na ADI 6032 MC/DF:
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Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10,
§3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE
23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando
qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional
ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Findo o tríduo recursal sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos.
Registe-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, conforme preceitua a Res. TSE
23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 08 de Outubro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral

064ª Zona Eleitoral
Sentenças
nº 38/2019
SENTENÇA Nº 38/2019
Protocolo nº 4.251/2019
Autos nº 4-04.2019.6.06.0064
Município: Coreaú/CE
Natureza/Assunto: Não Apresentação de Contas Eleitorais – Eleições 2018
Interessado: Partido MDB/Coreaú/CE
Vistos etc…
Cuidam os autos de Não Apresentação de Prestação de Contas Eleitorais do Partido MDB do município de Coreaú/CE,
referente ao 1º turno das Eleições 2018, deflagrado pela Informação nº 04/2019, fl. 02, do Cartório Eleitoral desta 64ª ZE/CE.
Consta mandado de citação, fl. 04, à representação do MDB Coreaú/CE vencida.
Às fl. 06, consta certidão extraída do SGIP, dando conta da não vigência do MDB Coreaú/CE. Por outro lado, fl. 07/08, consta
certidão também do sistema SGIP, dando conta da regularidade do partido estadual.
Foi juntada consulta do sistema de prestação de contas eleitorais, fl. 09, informando que não extrato eletrônico encaminhado
pelas instituições financeiras.
Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral, fl. 10, dando conta de que não houve emissão de recibos de doações pelo partido,
bem como não houve repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário.
Ofício encaminhado à representação do partido estadual do MDB, para citação, com retorno do AR, fl. 14/14V.
Consta certidão do Cartório Eleitoral informando o decurso do prazo da citação, fl. 14V, sem apresentação das contas.
À fl. 15, consta certidão informando nova composição do MDB municipal
À fl. 16, consta certidão do sistema SGIP, dando conta da nova composição municipal com vigência no período de 19/06/2019
a 17/09/2019.
Novo mandado de citação, fl. 17 para a representação municipal do MDB.
Juntada certidão, fl. 17v, dando conta de não cumprimento de mandado por falta de vigência no partido.
Após análise dos autos, foi juntado parecer técnico conclusivo, fls. 21/21V, sugerindo que as contas sejam consideradas como
não prestadas.
Por último, foi carreado aos autos, o parecer do Ministério Público Eleitoral, fls. 22/23, opinando-se como não prestadas as
contas do MDB Coreaú/CE.
É o relatório, fundamento e decido.
Ressalto inicialmente que, de acordo com a legislação eleitoral vigente, é dizer, a Lei n° 9.504/97 e a Res. TSE n° 23.553/2017,
finda a eleição, cumpre aos candidatos e partidos políticos apresentarem à Justiça Eleitoral suas contas de campanha, o que
tem como finalidade, dentre outras, verificar se a escrituração contábil reflete a real movimentação financeira ocorrida no
período.
Ocorre que o MDB Coreaú, após idas e vindas da vigência e não vigência da representação municipal, teve a citação da
representação estadual efetivada por AR, fls. 14/14V, a qual quedou-se silente, deixando escoar o prazo de três dias,
conforme certidão, fl. 20.
Por seu turno, a Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe sobre o procedimento no caso de omissão no dever de prestar contas
pelo partido ou candidato, in verbis:
“Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em
todas as esferas devem ser prestadas àJustiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior àrealização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, inciso III). (…)
§6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes
procedimentos: (…)
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II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas, caso
tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos tribunais, proceder-se-á
àdistribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos
eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias; (…)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV)..”
Destarte, verificando que o partido foi regularmente citado, conforme observação supra, deixou transcorrer oprazo de três dias
sem nada apresentar, atraindo para si o reconhecimento da preclusão temporal do dever de prestar contas eleitorais, impondose o julgamento das contas como não prestadas.
Assim também tem sido o entendimento dos tribunais, conforme colacionado abaixo:
“EMENTA: Prestação de contas. Eleições 2018. Deputado Estadual. Candidato que deixou de apresentar as contas no
prazo legal. Infringência ao art. 52, §6º, VI, da Res. TSE n° 23.553/17. Contas julgadas não prestadas.” (TRE-SP, PC:
060007242, Rel. CLAUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
05/06/2019 )
“EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ELEIÇÕES 2018. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS.
NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 52, IV, §6 RES. TSE 23.553. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. Consoante dispõe a Lei nº 9504/1997 em seu art. 30, IV, a Justiça Eleitoral decidirá pela não prestação das contas
quando esta não for apresentada após notificação do candidato emitida pela Justiça Eleitoral.
2. Contas julgadas não prestadas” (TRE-GO, PC: 060239443, Relator(a) RODRIGO DE SILVEIRA, DJ - Diário de justiça,
Data 01/02/2019)
“EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2018 - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO
ART. 29, INCISO III, DA LEI 9.504/97 E NO ART. 52, CAPUT, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2018, PARA A
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS DA CAMPANHA - CANDIDATO INTIMADO TANTO POR EMAIL, QUANTO POR
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, NOS ENDEREÇOS POR ELE INFORMADOS NO REGISTRO DE CANDIDATURA
- PRAZO DECORRIDO IN ALBIS - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES
RECEBIDOS PELO OMISSO DO FUNDO ESPECIA DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). Contas julgadas não
prestadas, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea a, e §2°, da Resolução TSE n° 23.553/2018.” (TRE-ES, PC: 060109995,
Rel. HELOÍSA CARIELLO, DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 18/06/2019, Página 3)
A Comissão Técnica, em parecer conclusivo, fls. 21/21V, aponta entre outras coisas, após consultar os
sistemas próprios da Justiça Eleitoral, que não foi localizada conta bancária em nome do partido, nem extratos bancários, nem
emissão de recibos eleitorais, bem como não houve repasse ou distribuição do fundo partidário, sugerindo, ao final, que as
contas sejam consideradas como não prestadas, tendo em vista a sua efetiva ausência de apresentação.
O representante do ministério público eleitoral, por sua vez, em sua manifestação, opina as contas como não prestadas.
Assim sendo, citado o interessado para cumprir a obrigação de prestar contas, deixando transcorrer o prazo sem a devida
manifestação, é medida que se impõe o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 30, IV, da Lei n.
9.504/1997.
Diante do exposto, do que dos autos consta e das normas de regência aplicáveis à espécie, JULGO, por sentença, a presente
prestação de contas eleitorais como NÃO PRESTADAS, referente às eleições 2018, a fim de que surta seus legais e
jurídicos efeitos, em conformidade com art. 77, IV, “a” Resolução TSE nº 23.553/2017.
Aplique-se as sanções do art. 83, II, Resolução TSE nº 23.553/2017, quais sejam, 1) perda da cota do fundo partidário por 12
meses, intimando-se órgãos nacional e estadual do partido para tanto e 2) suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal.
Encaminhe-se ao TRE/CE esta decisão por meio de PAD, observando-se, todavia, a Decisão do Ministro Gilmar Mendes na
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/DF, conforme despacho da Presidência do TRE/CE no Doc.
PAD nº 79686/2019, ficando assim, suspensa a anotação da sanção de suspensão do órgão municipal até julgamento
do mérito pelo STF.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com a devida baixa.
Coreaú-CE, 07 de outubro de 2019.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral da 64ª ZE/CE
068ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL - REVISÃO BIOMÉTRICA - PRAZO FINAL ANTECIPADO
REVISÃO ELEITORAL DOS MUNICÍPIOS DE ARARIPE E DE POTENGI-CE
EDITAL Nº 50/2019 – PRAZO FINAL ANTECIPADO
O Exmo. Sr. Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto, JUIZ PRESIDENTE dos trabalhos revisionais no Município de Araripe, no uso
de suas atribuições legais, e considerando o disposto nas resoluções TSE nº 21.538/2003 e nº 23.440/2015, no Provimento
CGE n.º 01/2019, na Res. TRE-CE n.º 726/2019, bem como no Provimento CRE-CE n.º 1/2019, FAZ SABER, a todos que o
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presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, será realizada
REVISÃO DO ELEITORADO, com coleta de dados biométrico, no Município de Araripe, pertencente à 68ª Zona Eleitoral do
Ceará, e que, para tanto, ficam os eleitores cientes e CONVOCADOS a:
1. COMPARECEREM, obrigatoriamente, à revisão, todos os eleitores em situação "regular" ou "liberada" no cadastro eleitoral,
inscritos até 07 de novembro de 2016 no Município de Araripe, após prévio agendamento, a fim de confirmarem seu domicílio
e realizarem coleta de dados biométricos, sob pena de cancelamento da inscrição daqueles que não se apresentarem, sem
prejuízo das sanções legais cabíveis, se constatada irregularidade.
2. Os eleitores deverão comparecer munidos de original de documento público de identidade, comprovante de domicílio
eleitoral, original do Título Eleitoral, caso tenha, e cadastro de Pessoa Física – CPF, quando disponível.
3. Os eleitores serão atendidos no Fórum – Cartório Eleitoral da 68ª ZE, localizado em Araripe-Ceará, Av. Antônio
Valentim de Oliveira, s/nº - Centro, das 08 às 17 horas, até o 30/10/2019, quarta-feira, em virtude de alteração do
feriado do servidor público, que foi postergado para o dia 31/10/2019.
4. Os partidos políticos, devidamente constituídos, poderão, em conformidade com o art. 67 da Res. TSE n.º 21.538/2003,
acompanhar e fiscalizar os trabalhos da revisão.
5. O alistando ou eleitor terá direito de afastar-se do serviço, sem prejuízo do salário, por até 2 (dois) dias, para fins de
alistamento eleitoral, nos termos do inciso V do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e do art. 48 do Código
Eleitoral.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico
(DJE), afixado no local de costume no Cartório Eleitoral, bem como divulgado pela imprensa escrita e falada. Dado e passado
na cidade de Araripe-CE, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2019. Eu,Raimundo Daywid Costa Diógenes, Secretário
dos trabalhos revisionais o digitei e vai subscrito pelo Excelentíssimo Juiz Eleitoral, Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto, Juiz
Presidente.
Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Presidente dos Trabalhos Revisionais
073ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL No 085/2019
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
(PRAZO: 15 DIAS)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, MM. Juiz Eleitoral pela 73a Zona
Eleitoral, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme estabelecido nos termos
dos arts. 71, IV e 77, II do Código Eleitoral e art. 2º da Resolução TSE nº 23.556/2017, que nesta data foram
CANCELADAS as inscrições eleitorais dos eleitores abaixo identificados, pertencentes a esta 73ª Zona Eleitoral, em
razão de seus falecimentos registrados em Cartório de Registro Civil, sendo recebido nesta data no Sistema PÓLIS.
Nome
Inscrição
Dt óbito
Cartório
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
035526770779 29/08/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
ANTONIO TARCISIO RIBEIRO DE LIMA
021033810710 27/08/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
ARTUR MENDES DA SILVA
021013110701 13/09/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
CÍCERO FERREIRA DA SILVA
021026110744 20/07/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
CLAUDIA
CARPEGIANA
CAVALCANTE 035114170779 31/08/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
XIMENES DO NASCIMENTO
CLEMENTINA MARIA DE MELO
021050610795 30/08/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
ELIAS FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
013765750728 08/09/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
FRANCISCA DE ARAUJO SILVA
021083380701 15/09/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
FRANCISCA ZITA RODRIGUES
021051240701 09/09/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
JOAO BATISTA BEZERRA
021038060760 24/08/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
JORGE ALVES DE MEDEIROS
021024680752 02/04/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
JOSIMAR RODRIGUES DE LIMA
018559022062 08/09/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
JOSÉ MARIA GOMES
038402050701 07/09/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
JOÃO BATISTA BEZERRA MACHADO
077464620710 03/09/2019 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - IBIAPINA/CE
E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, e que no futuro ninguém alegue
ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz fosse o presente edital publicado e afixado no local de costume pelo
prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que terão prazo de 05 (cinco) dias para contestar. Dado e passado nesta
cidade de Ibiapina, estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Alessandro José de Almeida, Chefe do Cartório Eleitoral da 73ª ZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Anderson Alexandre Nascimento Silva.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73a Zona de Ibiapina/CE
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079ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 05/2019
O Excelentíssimo Senhor DR. ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA, MM. Juiz Eleitoral em respondência da 079ª Zona
Eleitoral, por nomeação legal, etc.
CONSIDERANDO a Portaria nº 08/2019, de 18/09/2019, baixada pelo Juízo da Comarca de Mucambo, Estado Ceará, em face
da necessidade de dedetização nas dependências do prédio do Fórum da referida Comarca, no qual se encontra instalado o
Posto de Atendimento ao Eleitor – CA 235, pertencente a esta 079ªZE;
CONSIDERANDO a Portaria nº 09/2019, de 04/10/2019, baixada pelo Juízo da Comarca de Reriutaba, Estado Ceará, em face
da necessidade de dedetização nas dependências do prédio do Fórum da referida Comarca, no qual se encontra instalado o
Cartório Eleitoral desta 079ªZE;
CONSIDERANDO que, para a realização da dedetização, assim como as demais dependências do Fórum, faz-se necessário
que as dependências do Cartório Eleitoral e do Posto de Atendimento ao Eleitor também se encontrem vazias, em virtude dos
riscos à saúde das pessoas que frequentam e utilizam as referidas instalações;
RESOLVE:
Art. 1° Determinar o fechamento do Cartório Eleitoral de Reriutaba e do Posto de Atendimento ao Eleitor – CA 235, em
Mucambo, no dia 10 de outubro de 2019, para realização de dedetização por parte de equipe do Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará;
Art. 2° Suspender o atendimento ao público e aos senhores advogados, no Cartório Eleitoral de Reriutaba e no Posto de
Atendimento ao Eleitor – CA 235, na referida data;
Art. 3° Suspender todos os atos e prazos processuais com vencimento previsto para o dia 10 de outubro de 2019,
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à suspensão das atividades;
Art. 4° A presente Portaria deverá se afixada no Átrio do Cartório Eleitoral, bem como publicada no Diário de Justiça Eletrônico
– DJE, para o conhecimento dos interessados. Deverá ainda ser dado ciência desta à Presidência do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, ao Corregedor Regional Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e à Subseção Local da Ordem dos
Advogados do Brasil.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Reriutaba-CE, 9 de outubro de 2019.
ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
Juiz Eleitoral em respondência da 79ªZE

089ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 63-14.2019.6.06.0089
NATUREZA: PETIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO PARTIDÁRIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
INTERESSADOS: ÓRGÃO DIRETIVO MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE (PV) – AMONTADA/CE
ADVOGADO: WAGNER MENEZES MEDEIROS, OAB/CE nº 24.563
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de inadimplência de contas do Partido Verde (PV) em Amontada/CE, referente ao
exercício financeiro de 2016, em razão de terem sido as referidas contas julgadas como não prestadas nos autos da PC nº 2740.2017.6.06.0089.
Análise do Cartório Eleitoral, manifestando-se pelo deferimento do pedido de regularização, consta à fl. 13.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo recebimento do pedido ora analisado.
É o relatório. Passo a decidir.
A matéria em questão é regida pela Resolução TSE n.º 23.464/2015, que, no seu art. 59, normatiza a forma de se requerer em
juízo a regularização da situação de inadimplência para o fim de suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do
art. 48 da mesma norma.
Da análise da documentação, a examinadora das contas proferiu informação com o seguinte teor:
"(…) o requerimento de regularização do partido que já teve as contas julgadas não prestadas 'deve ser instruído com todos os
dados e documentos previstos no art. 29'. Em relação a essa exigência o Partido Verde já se manifestou na petição inicial,
ressaltando que, 'com o advento da Lei 13.831/2019 (…), a obrigação de apresentar a chamada prestação de contas completa
se torna desarrazoada, bastando para suprir a inadimplência partidária em questão apenas a declaração de ausência de
movimentação financeira'.
A seguir, colaciono o dispositivo a que fez referência o partido:
'Art. 32 (...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.'."
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Em relação à movimentação financeira constante no extrato de 2016 apresentado pelo partido, o Cartório esclarece que "as
receitas e despesas constantes na prestação de contas anual 2016 são as mesmas de que tratam a prestação de contas de
campanha 2016 (proc. 543-94.2016.6.06.0089), que, por sua vez, já foram objetos de exame deste juízo. Não houve
recebimento de cotas do Fundo Partidário, conforme relatório à fl. 12.". Esse duplo aparecimento da informação bancária
ocorre porque, à época da movimentação, assim como ainda hoje, o Partido Verde só possuía uma conta bancária aberta.
Trata-se de uma inconformidade, mas, considerando o pequeno vulto de movimentação financeira, bem como o fato de ela já
ter sido analisada por este juízo, considero esclarecida a questão para fins de regularização do partido.
Face ao exposto, acolhendo o parecer ministerial e com amparo no art. 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a
regularização do Partido Verde (PV) de Amontada/CE relativa ao exercício financeiro de 2016, suspendendo, portanto, as
consequências do julgamento pela não prestação de contas em comento.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Amontada, 08 de outubro de 2019.
JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
Juiz Eleitoral
PROCESSO: 64-96.2019.6.06.0089
NATUREZA: PETIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO PARTIDÁRIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
INTERESSADOS: ÓRGÃO DIRETIVO MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE (PV) – AMONTADA/CE
ADVOGADO: WAGNER MENEZES MEDEIROS, OAB/CE nº 24.563
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de inadimplência de contas do Partido Verde (PV) em Amontada/CE, referente ao
exercício financeiro de 2017, em razão de terem sido as referidas contas julgadas como não prestadas nos autos da PC nº 3291.2019.6.06.0089.
Análise do Cartório Eleitoral, manifestando-se pelo deferimento do pedido de regularização, consta à fl. 09.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo recebimento do pedido ora analisado.
É o relatório. Passo a decidir.
A matéria em questão é regida pela Resolução TSE n.º 23.464/2015, que, no seu art. 59, normatiza a forma de se requerer em
juízo a regularização da situação de inadimplência para o fim de suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do
art. 48 da mesma norma.
Da análise da documentação, a examinadora das contas proferiu informação com o seguinte teor:
"A petição para regularização só foi instruída com a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, mas,
na própria inicial, o Partido Verde já se manifestou quanto a isso, ressaltando que, "com o advento da Lei 13.831/2019 (…), a
obrigação de apresentar a chamada prestação de contas completa se torna desarrazoada, bastando para suprir a
inadimplência partidária em questão apenas a declaração de ausência de movimentação financeira".
A seguir, colaciono o dispositivo a que fez referência o partido:
"Art. 32 (...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período."."
Desse modo, opinou a examinadora pela "pela recepção e conhecimento da documentação apresentada para fins de
regularização da situação de inadimplência, suspendendo-se as consequências do julgamento pela não prestação proferido
nos autos da prestação de contas nº 32-91.2019.6.06.0089.", o que, ao ver deste juízo é medida proporcional e justificada
devido à total ausência de movimentação financeira do partido em 2017.
Face ao exposto, acolhendo o parecer ministerial e com amparo no art. 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015, determino a
regularização do Partido Verde (PV) de Amontada/CE relativa ao exercício financeiro de 2017, suspendendo, portanto, as
consequências do julgamento pela não prestação de contas em comento.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Amontada, 08 de outubro de 2019.
JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
Juiz Eleitoral

091ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 031/2019
PRAZO: 10 DIAS
RELAÇÃO DE ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES E SEGUNDAS VIAS DOS MUNICÍPIOS DE TABULEIRO
DO NORTE/CE E SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE - DEFERIDOS - PERÍODO 16/09/2019 A 30/09/2019.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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O DR. LUCAS SOBREIRA DE BARROS FONSECA, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 91a Zona, que abrange os
municípios de Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe, com sede no primeiro, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
- Considerando o disposto no art. 7º, § 2º da Lei nº. 6.996/1982, de 07/06/1982, bem como art. 17, § 1º, e, art. 18, § 5º, ambos
da Res. TSE n.º 21.538/2003;
- Considerando o teor do item 6.30, seção II, Capítulo VI, Título VI, página 47, do Manual de Procedimentos Cartorários (edição
2014) da Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará.
FAZ SABER a todos aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra disponível para
consulta pelos partidos políticos locais e a quem possa interessar, no átrio deste Fórum/Cartório Eleitoral, localizado na Rua
Maia Alarcon, 433, Centro, Tabuleiro do Norte/CE, as relações de eleitores dos municípios de Tabuleiro do Norte/CE e São
João do Jaguaribe/CE, com o respectivo número de inscrição eleitoral, referentes ao período de 16/09/2019 A 30/09/2019, que
tiveram seus pedidos de ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES OU SEGUNDAS VIAS, conforme o caso,
deferidos e processados eletronicamente pelo Tribunal Superior Eleitoral -TSE.
E, pelo presente EDITAL, intima as agremiações partidárias e a todos os interessados para, querendo, apresentarem a
oposição que tiver no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação deste edital. Dado e passado nesta cidade de Tabuleiro
do Norte, Estado do Ceará, 91ª Zona Eleitoral, aos 1º (primeiro) dia do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove).
Eu, _____________ [Leudenira Andrade Oliveira], Servidora requisitada, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Lucas Sobreira de Barros Fonseca.
Lucas Sobeira de Barros Fonseca
Juiz Eleitoral da 91ªZE
EDITAL Nº 032/2019
PRAZO: 10 DIAS
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS - PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.
O DR. LUCAS SOBREIRA DE BARROS FONSECA, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 91a Zona, que abrange os
municípios de Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe, com sede no primeiro, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
- Considerando o disposto no art. 15 do Provimento N.º 7/2014-CRE/CE;
- Considerando ainda o teor do subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários (edição 2014) da
Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o período de 01/09/2019 A 30/09/2019, nesta 91ª Zona Eleitoral, com
fundamento nos arts. 71 e 77 do Código Eleitoral combinado com o art. 15 da Constituição Federal.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, bem como no átrio deste Fórum/Cartório Eleitoral. Dado e
passado nesta cidade de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, 91ª Zona Eleitoral, ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro do
ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, _____________ [Leudenira Andrade Oliveira], Servidora requisitada, o digitei e
subscrevi.
Lucas Sobeira de Barros Fonseca
Juiz Eleitoral da 91ªZE

098ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PMN - 1º TURNO / ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº 38-08.2018.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 98ª ZONA – ITAREMA/CE
REQUERIDO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – PMN
SENTENÇA N.º 23/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral, em razão da inadimplência da Prestação de Contas de Campanha
nas Eleições 2018, do Diretório Municipal do Partido da Mobilização Nacional - PMN do município de Itarema, na forma do art.
52, § 6º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, conforme informação de fls. 02.
Foi expedida citação ao representante legal do órgão municipal do partido (fls. 06), tendo decorrido o prazo sem manifestação
(certidão de fls. 12).
O processo foi instruído com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recurso do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do SPCE-WEB, nos
termos do art. 52, § 6º, II, da RES/TSE n.º 23.553/2017. Dos relatórios obtidos, não se vislumbra recebimento, por parte da
agremiação partidária, de nenhum desses recursos.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral que, por vez, manifestou-se pela não prestação das contas (fls.
14/16).
É o relatório. Passo a decidir.
A agremiação partidária não apresentou a prestação de contas parciais e finais nos prazos previstos nos arts. 50, § 4º e 52, §
1º, da RES/TSE n.º 23.553/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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O art. 48, II e § 11, da citada norma, determina que as direções municipais, ainda que constituídas de forma provisória, devem
prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que não haja movimentação de recursos de campanha, quer sejam de natureza
financeira ou estimáveis em dinheiro.
O Diretório Municipal do PMN de Itarema não cumpriu o disposto no art. 49, quanto ao encaminhamento da prestação de
contas à Justiça Eleitoral, mesmo após citação, o que acarreta, nos termos da norma mencionada, o não conhecimento das
contas apresentadas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e com fundamento no art. 77, inciso IV, alínea “a”, da
RES/TSE n.º 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha das Eleições 2018 do diretório municipal do
Partido da Mobilização Nacional do município de Itarema.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, proceda-se a suspensão das atividades do partido, bem como impedimento para receber recursos
oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omisso. Também, registrem-se as informações pertinentes desta
decisão no Sistema SICO, bem como oficiem-se os diretórios regional e nacional para cientificá-los desta decisão.
Comunique-se ao TRE-CE a decisão de suspensão da referida Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as
providências necessárias.
Após, providencie-se a baixa na estatística e arquivem-se com as cautelas legais.
Itarema, 18 de junho de 2019.
Tiago Dias da Silva
Juiz Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PCDO B - 1º TURNO / ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº 29-46.2018.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 98ª ZONA – ITAREMA/CE
REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCDOB
SENTENÇA N.º 25/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral, em razão da inadimplência da Prestação de Contas de Campanha
nas Eleições 2018, do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil - PCdoB do município de Itarema, na forma do art.
52, § 6º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, conforme informação de fls. 02.
Foi expedida citação ao representante legal do órgão municipal do partido (fls. 06), tendo decorrido o prazo sem manifestação
(certidão de fls. 11).
O processo foi instruído com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recurso do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do SPCE-WEB, nos
termos do art. 52, § 6º, II, da RES/TSE n.º 23.553/2017. Dos relatórios obtidos, não se vislumbra recebimento, por parte da
agremiação partidária, de nenhum desses recursos.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral que, por vez, manifestou-se pela não prestação das contas (fls.
13/15).
É o relatório. Passo a decidir.
A agremiação partidária não apresentou a prestação de contas parciais e finais nos prazos previstos nos arts. 50, § 4º e 52, §
1º, da RES/TSE n.º 23.553/2017.
O art. 48, II e § 11, da citada norma, determina que as direções municipais, ainda que constituídas de forma provisória, devem
prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que não haja movimentação de recursos de campanha, quer sejam de natureza
financeira ou estimáveis em dinheiro.
O Diretório Municipal do PCdoB de Itarema não cumpriu o disposto no art. 49, quanto ao encaminhamento da prestação de
contas à Justiça Eleitoral, mesmo após citação, o que acarreta, nos termos da norma mencionada, o não conhecimento das
contas apresentadas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e com fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a", da
RES/TSE n.º 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha das Eleições 2018 do diretório municipal do
Partido Comunista do Brasil do município de Itarema.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, proceda-se a suspensão das atividades do partido, bem como impedimento para receber recursos
oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omisso. Também, registrem-se as informações pertinentes desta
decisão no Sistema SICO, bem como oficiem-se os diretórios regional e nacional para cientificá-los desta decisão.
Comunique-se ao TRE-CE a decisão de suspensão da referida Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as
providências necessárias.
Após, providencie-se a baixa na estatística e arquivem-se com as cautelas legais.
Itarema, 18 de junho de 2019.
Tiago Dias da Silva
Juiz Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PCDOB - 2º TURNO / ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº 41-60.2018.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
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.gov.br
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REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 98ª ZONA – ITAREMA/CE
REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB
SENTENÇA N.º 28/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral, em razão da inadimplência da Prestação de Contas de Campanha
nas Eleições 2018, do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil - PCdoB do município de Itarema, na forma do art.
52, § 6º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, conforme informação de fls. 02.
Foi expedida citação ao representante legal do órgão municipal do partido (fls. 05), tendo decorrido o prazo sem manifestação
(certidão de fls. 10).
O processo foi instruído com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recurso do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do SPCE-WEB, nos
termos do art. 52, § 6º, II, da RES/TSE n.º 23.553/2017. Dos relatórios obtidos, não se vislumbra recebimento, por parte da
agremiação partidária, de nenhum desses recursos.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral que, por vez, manifestou-se pela não prestação das contas (fls.
12/14).
É o relatório. Passo a decidir.
A agremiação partidária não apresentou a prestação de contas parciais e finais nos prazos previstos nos arts. 50, § 4º e 52, §
1º, da RES/TSE n.º 23.553/2017.
O art. 48, II e § 11, da citada norma, determina que as direções municipais, ainda que constituídas de forma provisória, devem
prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que não haja movimentação de recursos de campanha, quer sejam de natureza
financeira ou estimáveis em dinheiro.
O Diretório Municipal do PCdoB de Itarema não cumpriu o disposto no art. 49, quanto ao encaminhamento da prestação de
contas à Justiça Eleitoral, mesmo após citação, o que acarreta, nos termos da norma mencionada, o não conhecimento das
contas apresentadas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e com fundamento no art. 77, inciso IV, alínea "a", da
RES/TSE n.º 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha das Eleições 2018 do diretório municipal do
Partido Comunista do Brasil do município de Itarema.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, proceda-se a suspensão das atividades do partido, bem como impedimento para receber recursos
oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer omisso. Também, registrem-se as informações pertinentes desta
decisão no Sistema SICO, bem como oficiem-se os diretórios regional e nacional para cientificá-los desta decisão.
Comunique-se ao TRE-CE a decisão de suspensão da referida Comissão Provisória Municipal para que sejam tomadas as
providências necessárias.
Após, providencie-se a baixa na estatística e arquivem-se com as cautelas legais.
Itarema, 25 de junho de 2019.
Tiago Dias da Silva
Juiz Eleitoral
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PTB - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº 36-38.2018.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 98ª ZONA – ITAREMA/CE
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
ADVOGADO: FRANCISCO WESLEY DE VASCONCELOS SILVEIRA – OAB 28.843 E EDSON BRITO DE CHAVES – OAB
28.842
SENTENÇA N.º 50/2019
Vistos em conclusão.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral, em razão da inadimplência da Prestação de Contas de Campanha
nas Eleições 2018, do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Itarema, na forma do art. 52,
§ 6º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, conforme informação de fls. 02.
Foi expedida citação ao representante legal do órgão municipal do partido (fls. 05), e na ocasião, protocolou petição de fls.
06/09.
Em análise preliminar, verificou-se que a documentação apresentada é referente à prestação de contas anual do partido
concernente ao exercício 2018.
O partido foi notificado, via DJE (fls. 13/13v.), para se manifestar acerca do descumprimento do disposto no art. 56, da citada
Resolução, haja vista que a documentação acostada nos autos não condiz com o previsto na aludida norma.
Às fls. 18, consta certidão de decurso do prazo, sem que o partido tenha apresentado qualquer manifestação acerca da
notificação.
O processo foi instruído com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recurso do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do SPCE-WEB, nos
termos do art. 52, § 6º, II, da RES/TSE n.º 23.553/2017. Dos relatórios obtidos, não se vislumbra recebimento, por parte da
agremiação partidária, de nenhum desses recursos.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral que, por vez, manifestou-se pela não prestação das contas (fls.
19/19v.).
É o relatório. Passo a decidir.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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A agremiação partidária não apresentou a prestação de contas parciais e finais nos prazos previstos nos arts. 50, § 4º e 52, §
1º, da RES/TSE n.º 23.553/2017.
O art. 48, inciso II e § 11º do mesmo artigo, da citada norma, determina que as direções municipais, ainda que constituídas de
forma provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que não haja movimentação de recursos de campanha, quer
sejam de natureza financeira ou estimáveis em dinheiro.
O Diretório Municipal do PTB de Itarema não cumpriu o disposto no art. 49, quanto ao encaminhamento da prestação de
contas à Justiça Eleitoral, mesmo após citação, o que acarreta, nos termos da norma mencionada, o não conhecimento das
contas apresentadas.
Ante ao exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e com fundamento no art. 77, inciso IV, alínea “a”, da
RES/TSE n.º 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha das Eleições 2018 do diretório municipal do
Partido Trabalhista Brasileiro do município de Itarema.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 83, inciso II, da mencionada Resolução, proceda-se a suspensão das atividades
do partido, bem como impedimento para receber recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que permanecer
omisso. Também, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema SICO, bem como oficiem-se os diretórios
regional e nacional do respectivo partido para cientificá-los desta decisão.
Comunique-se o TRE-CE sobre esta decisão, para que sejam tomadas as providências necessárias para fins de suspensão
das atividades da referida Comissão Provisória Municipal.
Após, providencie-se a baixa na estatística e arquivem-se com as cautelas legais.
Itarema, 19 de agosto de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral

115ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 66/2019
INSCRIÇÕES CANCELADAS OU SUSPENSAS
PERÍODO: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019
PRAZO: 10 dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 115ª Zona, Fortaleza - CE., no uso
de suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 77, inc. II, do Código Eleitoral,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele notícias venham ter que a relação contendo número de título, nome, tipo
e data de ocorrência da Atualização da Situação do Eleitor (ASE) das pessoas que tiveram suas inscrições canceladas (ASE
n.º 19) ou suspensas (ASE n.º 337), no período de 16 a 30 de setembro do corrente ano, encontra-se a seguir disponível, para
que, no prazo de 05 dias, ofereçam contestação, caso queiram, e, nos termos da Legislação vigente, ordenou o MM. Juiz que
se publicasse o presente Edital, que será publicado no DJE do TRE-CE.
024845340752 ADERBAL GOMES DE SOUZA 019 12/11/2018
025158680760 ADERSON FIRMINO DE LIMA 019 03/09/2018
024803440787 ALBANO DE ANDRADE ARRAIS 019 05/11/2018
024226490710 ALCIDES FERREIRA LEMOS 019 16/11/2018
024895000787 ALMIR MANOEL DA COSTA 019 09/10/2018
024940350760 ALVARO DE SOUSA AZEVEDO 019 02/11/2018
025041510779 ANA LUCIA LIMA LEITE 019 02/03/2018
024940760736 ANTONIA EUDENIA TEIXEIRA DOS SANTOS 019 05/06/2018
023851340710 ANTONIO AGENOR TEIXEIRA BRANDAO 019 30/10/2018
091176830728 ANTONIO CÉLIO TEIXEIRA DE SOUSA 019 19/09/2018
027355950701 ANTONIO FLAVIO COSTA DE SOUSA 019 10/03/2019
025056520728 ANTONIO OLIVEIRA SEGUNDO 019 02/07/2018
024907430701 ANTONIO TELES FONTENELE 019 06/03/2019
024907550736 ANTONIO VICENTE MACIEL 019 14/02/2019
025234610779 ARACI MARIA SOMBRA 019 23/08/2019
025266500701 ARMANDO FERREIRA DE ALMEDA 019 01/12/2018
020101720744 AUDA RAMOS DE OLIVEIRA 019 17/08/2019
101179820302 BERNARDO RODRIGUES DA COSTA 019 23/07/2018
067071830701 BRUNO FERNANDO BEZERRA DE AQUINO 019 27/07/2018
074252620736 CARLOS ALBERTO DO CARMO DE SOUSA 019 04/03/2019
025103350701 CASSIMIRO DOS SANTOS FILHO 019 19/07/2018
024784750736 CECILIA SILVEIRA 019 21/07/2018
025164120701 COSMO ALMEIDA FREIRE 019 04/03/2019
004120270728 COSMO FERREIRA BATISTA 019 25/10/2018
049776830752 DAGOBERTO FERREIRA LIMA 019 04/03/2019
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074255090760 DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA 019 26/08/2018
002643830795 DEJAIR DAS NEVES BENEVIDES 019 24/09/2018
023853470760 DEOLINDA CARDOSO DE LIMA 019 09/04/2018
024767350728 DEUSDETH ARAUJO 019 26/12/2018
025105070787 DOMINGOS FARIAS FORTUNA 019 17/10/2018
024785490701 EDUARDO XIMENES CASIMIRO 019 22/08/2018
024835960701 ENALRA OLIVEIRA SOUSA 019 11/07/2018
024965590760 ESMERALDA MARQUES DE OLIVEIRA 019 26/05/2018
036477200760 FABIANA FEITOSA TABOSA DA SILVA 019 14/03/2018
047911060795 FABIO BARBOSA BARROSO 019 30/08/2019
050647360795 FELIPE FRANCISCO COSTA 019 02/07/2018
025237160701 FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA SALES 019 28/01/2019
022337490701 FLORIZA DOURADO 019 26/01/2018
014399470744 FRANCISCA COELHO DA COSTA 019 07/03/2018
056625210795 FRANCISCA FEITOSA FERREIRA 019 25/04/2018
024589350779 FRANCISCA MARIA DE MENEZES ALMEIDA 019 16/08/2019
025168260760 FRANCISCO AGAPE BEZERRA FILHO 019 21/01/2019
024787250760 FRANCISCO ALVES DA SILVA 019 21/07/2019
024787380787 FRANCISCO ASSIS LOPES DA SILVA 019 13/08/2019
072735730728 FRANCISCO CHARLES CIRINO DE ANDRADE 019 18/08/2018
025216110728 FRANCISCO CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 019 02/02/2019
024566100710 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO 019 01/09/2018
028599620744 FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA 019 12/10/2018
049717090701 FRANCISCO DE PAULA COLARES 019 02/01/2019
025196700779 FRANCISCO ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA 019 17/11/2018
073509690787 FRANCISCO ISRAEL GOMES BARBOSA 019 09/08/2019
024969500787 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA SOUSA 019 17/09/2018
078390990701 FRANCISCO JOSE LIRA 019 13/07/2018
032244010701 FRANCISCO MOACIR BEZERRA DE ARAUJO FILHO 019 08/01/2019
071978720701 FRANCISCO ROBERTO BARBOZA 019 29/07/2017
018364650795 GERALDO ARAUJO ROLIM 019 06/08/2018
025241900779 GERARDO MOREIRA SALES 019 28/02/2019
024476880795 GILBERTO GOMES RIBEIRO 019 27/11/2018
025242020744 GUIOMAR MOREIRA CAVALCANTE 019 15/07/2018
084925730760 IGOR DA SILVA GOMES 019 14/10/2018
024945930752 IRAN BALTAZAR DE LIMA 019 14/08/2018
091183400752 IRENE VITÓRIA DE FREITAS VIANA 019 26/06/2018
025242680779 JANETE FERREIRA DA SILVA 019 01/04/2018
025217710728 JOANA DARC LIMA GRANGEIRO 019 09/05/2018
024946320701 JOANA GOMES VIEIRA 019 12/05/2018
024972200779 JOANA SOARES SABOIA 019 31/05/2018
025174060710 JOAO BOSCO COELHO JORGE 019 07/08/2019
024791360795 JOSE BARCELLOS DE ABREU 019 11/10/2018
025244130728 JOSE CARLOS CAVALCANTE 019 04/11/2018
085860380779 JOSE CARLOS FILHO 019 30/11/2018
025175700701 JOSE DE SOUSA LIMA 019 25/08/2019
024594450787 JOSE FERREIRA SILVA 019 12/01/2019
076900760728 JOSE GALDINO CORPES 019 05/09/2018
024483450710 JOSE GALDINO DA COSTA 019 01/03/2019
024974430795 JOSE LIMA DE AQUINO 019 23/07/2018
024792010728 JOSE LOPES DE OLIVEIRA 019 23/11/2018
024928430779 JOSE MEDIO DE OLIVEIRA 019 27/10/2018
024570530728 JOSE MENDES DE MELO 019 30/12/2018
021620950744 JOSE MOREIRA DA SILVA 019 24/07/2018
024974860728 JOSE MOURA TOMAZ 019 23/10/2018
024626590779 JOSE RIBAMAR MOREIRA CAVALCANTE 019 20/09/2018
024485540736 JOSE RIBEIRO DA CRUZ 019 28/03/2019
024857450795 JOSE SABINO DA SILVA 019 02/08/2019
025200410701 JOSE TAVARES DE OLIVEIRA 019 28/06/2018
075284090701 JOSE TEIXEIRA COUTINHO 019 18/09/2018
024930190795 JOSEFA LUCIA AIRES DIAS 019 04/03/2018
024930240752 JOSEFA SANTA VIEIRA 019 14/05/2018
024823450779 JUDITE NOGUEIRA MARREIRA 019 01/07/2018
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024487510710 LEONIDAS MARIA DA SILVA 019 25/07/2018
025269650787 LUCIO GOMES DA COSTA 019 12/03/2019
034976880744 LUIS CARLOS GOMES DE SOUZA 019 09/02/2019
024489860779 LUIZA DE MELO SANTOS 019 17/05/2018
024597080728 LUIZA MESQUITA SOMBRA 019 02/04/2018
025204250744 MANOEL PEREIRA OLIVEIRA 019 10/09/2018
024055260736 MARA RUBIA PAIVA DE MENEZES 019 30/08/2019
025008320736 MARGARIDA GUIMARAES DA ROCHA 019 13/05/2018
024597950736 MARIA ALICE ARAUJO DE PAIVA BEZERRA 019 09/05/2018
024979140779 MARIA AMELIA FREITAS DE AQUINO 019 29/07/2018
024825630787 MARIA APARECIDA 019 27/02/2018
029674050701 MARIA ARIRLI DE LIMA BARROS 019 30/08/2019
024673950710 MARIA CELIA LIMA MONTEIRO 019 27/05/2018
024980360760 MARIA DAS DORES NOGUEIRA COSTA 019 24/05/2018
055653790701 MARIA DAS GRACAS BARROS GUERRA 019 21/04/2018
026949540779 MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SALES 019 21/05/2018
024861270787 MARIA DE FATIMA BRITO 019 20/05/2018
024938190701 MARIA DE FATIMA GOMES FEITOSA 019 17/03/2018
024496090701 MARIA DE JESUS RODRIGUES AGOSTINHO 019 02/05/2018
025136630710 MARIA DE LOURDES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 019 25/05/2018
025137020760 MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA 019 18/05/2018
025288690752 MARIA DINIZ DE AGUIAR 019 02/05/2018
024939430795 MARIA DIVA CAVALCANTE 019 06/04/2018
025221630795 MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE QUEIROZ 019 16/06/2018
021594830701 MARIA DO SOCORRO BURITI DOS SANTOS 019 11/06/2018
024781180752 MARIA DO SOCORRO SILVA 019 19/02/2018
024497740760 MARIA DOLORES RICARDO VIEIRA 019 10/04/2018
024804720701 MARIA EPIFANIA DA SILVA 019 22/01/2018
024953000787 MARIA FROTA OLIVEIRA 019 26/07/2018
082869300787 MARIA ISABEL PAULO LIMA 019 17/05/2018
024352490779 MARIA JOSE BALTAZAR DAMASCENO 019 28/01/2018
025253690779 MARIA JOSE DE SOUZA LIMA 019 02/03/2018
024500530744 MARIA JOSE RODRIGUES FREITAS 019 13/07/2018
021595920752 MARIA JUDITE MARINHO 019 20/03/2018
024500780701 MARIA LAURA ARAUJO 019 10/06/2018
024955830736 MARIA LISIEUX RIBEIRO ARRUDA 019 10/03/2018
025142340787 MARIA LUCIA DUARTE 019 20/05/2018
025254340701 MARIA LUCINEIDE DA SILVA DO NASCIMENTO 019 28/05/2018
024772060728 MARIA LUZANIRA CABRAL 019 30/03/2018
024829700760 MARIA NEIDE DE SOUSA GOMES 019 07/02/2018
025189220701 MARIA SIMONE BELCHIOR FORTE 019 25/02/2018
069171040710 MARIA SOCORRO CLEMENTE DE OLIVEIRA 019 31/08/2019
024844320728 MARIA SOUSA LEITE 019 26/02/2018
025255680710 MARIA SUZENE TEODOSIO DA SILVA 019 16/05/2018
024234150701 MARIA VIOLETA LEMOS PEREIRA 019 13/06/2018
024830570779 MARIA ZENELDA CLEMENTE DE OLIVEIRA 019 15/04/2018
025229800701 MARIA ZILA SANFORD DE SOUSA 019 19/05/2018
024830590736 MARIA ZILDA DE MOURA 019 25/06/2002
025296300728 MARIO VIEIRA CAVALCANTE 019 08/03/2019
040584310736 MARION DE AGUIAR MOTA 019 29/06/2019
002569000701 MARLY DE QUEIROZ MEDEIROS 019 20/03/2018
081258820787 MARTA TEREZA RODRIGUES DE SOUZA 019 29/04/2018
056881900787 MESSIAS BENICIO DANTAS 019 04/07/2018
092397420752 MONYZE BENICIO FREITAS 019 28/07/2019
039197380779 NILTON FREIRE FERNANDES 019 14/02/2019
024875340710 OCELIA UCHOA DE OLIVEIRA 019 13/07/2018
057078900744 PAULA FRANCINETI CARVALHO TUPINAMBA 019 27/04/2018
042459390779 PAULO ESTEVES DA SILVA 019 31/07/2018
056516060710 PEDRO ALVES DA SILVA 019 09/08/2018
027739140779 PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA 019 25/08/2019
024988410736 PEDRO DE ABREU LIMA 019 23/09/2018
031093500779 RAIMUNDA BARROS DA SILVA 019 25/04/2018
025150790701 RAIMUNDA ZILDA DE QUEIROZ 019 09/02/2018
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024810600760 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA 019 22/02/2019
023401810787 REGINA CELIA DO NASCIMENTO 019 11/07/2018
035442800787 REGINA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA 019 18/05/2018
024805150779 REGINALDO MAGALHAES DE JORDAO 019 03/09/2018
025303040701 RICARDO WESLEY ACHILLES AZEVEDO PINTO 019 04/07/2018
035808500701 ROBERTO CARLOS MACIEL MARQUES 019 01/01/2019
024810970752 RONALDO RIBEIRO DA CRUZ 019 22/01/2019
025153910795 RONALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 019 12/07/2018
025304120779 ROSA SOUSA MARIANO 019 10/06/2018
089202790710 RUAH COSTA FREIRE 019 04/02/2019
071979550779 SALVIANO SANTANA DE MESQUITA 337 08/07/2016
024872890701 SEBASTIANA ARAUJO DE SOUSA 019 18/02/2018
024959140760 SEVERINA MARECO DE SOUSA 019 17/04/2018
074258250779 SHIRLEY DE CASTRO TAVARES 019 02/05/2018
054999710752 SILVIA HELENA MOTA MAIA 019 11/08/2019
024223720779 SIZENANDO TEOFILO DE ARAUJO 019 26/07/2019
024901350701 TEREZA NOGUEIRA DA SILVA 019 12/07/2019
025070020795 TEREZINHA VIEIRA BARBOSA SOARES 019 26/03/2018
055269270736 THIAGO D'MONTE CARLOS SILVA BARBOZA 019 25/08/2018
068176500736 THIAGO MENDES BELEM 019 17/10/2018
025156650795 VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA 019 04/03/2019
025276050701 VALDERICE LOPES ALMEIDA 019 01/03/2018
025260760760 VALDERINA DOS SANTOS OLIVEIRA 019 14/04/2018
024845130728 VANDA CIRINO DE FREITAS 019 07/03/2018
024515870760 VERA LUCIA GOMES SANTOS 019 19/02/2018
081321040701 VINICIUS DA SILVA FREITAS 019 17/08/2019
087269950736 WELLINGTON ARAUJO GOMES 019 17/08/2019
023871260710 WILSON PEREIRA DA SILVA 019 24/07/2018
025158260701 ZELIA LIMA GUERREIRO DE BRITO 019 01/06/2018
Dado e passado nesta capital de Fortaleza, ao(s) 7 dia(s) do mês de outubro do ano de 2019. Eu, (ass.), Clélio Kramer de
Mesquita, Chefe de Cartório, preparei o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Gerardo Magelo Facundo
Júnior.
GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
EDITAL Nº 67/2019
RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS PELO JUÍZO ELEITORAL DA 115ª ZE/CE
PRAZO: 10 dias
O Dr. GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 115ª Zona, Fortaleza - CE., no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o § 1º do art. 17 e § 5º do art. 18 da Res. TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER aos Delegados de
Partidos Políticos que consta abaixo a relação contendo nome, número de título, operação e data de requerimento dos
Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE) dos eleitores da 115ª ZE/CE que tiveram suas inscrições e transferências
deferidas, no período de 16 a 30 de setembro do corrente ano, para que, no prazo de 10 dias, recorram ao Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, caso queiram, e, nos termos da Legislação vigente, ordenou o MM. Juiz que se publicasse o presente Edital
no DJE do TRE-CE.
ABINAEL QUEIROZ BEZERRA 093796780710 ALISTAMENTO 20/09/2019
ADRIELLY SOUZA 093796180787 ALISTAMENTO 17/09/2019
ALAN ALVES PAIVA 093796470710 ALISTAMENTO 19/09/2019
ALDENORA DOS SANTOS 034765810760 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
ALINE PEREIRA DA SILVA 124401160337 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
ALLYSSON ROMARIO RODRIGUES ALVES 093795990787 ALISTAMENTO 16/09/2019
ANA BEATRIZ CAMBÉ DAMASCENO 093796040787 ALISTAMENTO 16/09/2019
ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO COELHO 093796910795 ALISTAMENTO 24/09/2019
ANA CAROLINE LOPES DA SILVEIRA 093796930752 ALISTAMENTO 24/09/2019
ANA JADY CAVALCANTI ARAÚJO 093797290701 ALISTAMENTO 26/09/2019
ANA KELLY DE LIMA OLIVEIRA 076021490710 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
ANA LARISSA VIEIRA CARVALHO 093797280710 ALISTAMENTO 26/09/2019
ANA LETICIA SOUSA DOS SANTOS 093796200701 ALISTAMENTO 17/09/2019
ANA TAMIRES SANTOS MESQUITA 087884880779 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
ANA VITÓRIA BATISTA FERREIRA 093797110779 ALISTAMENTO 25/09/2019
ANALICE FERREIRA FREITAS 003550160787 TRANSFERÊNCIA 17/09/2019
ANATILIA VITORIA DANTAS PIRES 093797260752 ALISTAMENTO 26/09/2019
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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ANDREA CRUZ GOMES SANTOS 084628820302 TRANSFERÊNCIA 17/09/2019
ANDRESSA BATISTA LINS 093796330710 ALISTAMENTO 17/09/2019
ANDRESSA BRANDÃO DOS SANTOS 075665790744 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
ANNE REBECA ALVES DA SILVA 093796460736 ALISTAMENTO 18/09/2019
ANTÔNIA AURIMAR BATISTA DE OLIVEIRA 093796940736 ALISTAMENTO 24/09/2019
ANTONIA DANIELLA FERREIRA DA SILVA 077511300710 TRANSFERÊNCIA 19/09/2019
ANTONIA FRANCILENE FELIX 069067440795 TRANSFERÊNCIA 19/09/2019
ANTONIO ADAMILTON SENA DE QUEROZ 004172150795 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
ANTONIO FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS 042239820760 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
ANTONIO GABRIEL CASTELO DE QUEIROZ 093796050760 ALISTAMENTO 16/09/2019
ANTONIO JORDEL FERNANDO DA SILVA 093796320736 ALISTAMENTO 17/09/2019
ANTONIO MARCIO MINEIRO AZEVEDO 028708190795 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
ARISA TEIXEIRA DA SILVA 093797020787 ALISTAMENTO 24/09/2019
BEATRIZ EVELY DA SILVA EVANGELISTA 093797090752 ALISTAMENTO 25/09/2019
BRUNO LIMA COELHO 093797230701 ALISTAMENTO 26/09/2019
CARLOS ALEXANDRE ERNESTO CARNEIRO 093796530760 ALISTAMENTO 19/09/2019
CARLOS ROBERIO SAMPAIO 082795270744 TRANSFERÊNCIA 16/09/2019
CASSIO DANIEL NUNES FERREIRA 093796030701 ALISTAMENTO 16/09/2019
CESARINA DE MENEZES ARAUJO 018920230736 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
CILIA LEOPOLDINA MELO BICA 093796120795 ALISTAMENTO 16/09/2019
DAISE GLENIA FIRMINO 021376701600 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
DANIELE DE MORAIS DA SILVA 058999930701 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
DAVI DE MENEZES SALES 093796250701 ALISTAMENTO 17/09/2019
DAYANA EVELY VIEIRA DOS SANTOS 093796350787 ALISTAMENTO 18/09/2019
DAYSE DE OLIVEIRA SOUZA 054759780710 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
DENILTON DE SOUSA RODRIGUES 093797200760 ALISTAMENTO 26/09/2019
EDJACKSON ARAUJO RODRIGUES 093797220728 ALISTAMENTO 26/09/2019
ELIZAMA SOARES DE MELO 022335792208 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
ELIZANDRA SARAIVA DA COSTA 093796290736 ALISTAMENTO 17/09/2019
ELTON MORAIS DA SILVA 049767900795 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
ERISBERTO FRANCISCO LOPES SANTOS 029193930710 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
ESTER DA SILVA GADELHA 093796390701 ALISTAMENTO 18/09/2019
EUCLEZIO NASCIMENTO DUARTE 259987540191 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
EVELANE CARLA SILVA 061378910779 TRANSFERÊNCIA 16/09/2019
EVILANDIA MONTEIRO 034435320787 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
EZEQUIEL LUIZ ZIMMER 093797410795 ALISTAMENTO 27/09/2019
FÁBIO CALIXTO UCHOA 081692160710 TRANSFERÊNCIA 16/09/2019
FELIPE MATEUS SOUSA NOBRE DE LIMA 093796300779 ALISTAMENTO 17/09/2019
FRANCINEIDE TEODOSIO DE OLIVEIRA 044457830795 TRANSFERÊNCIA 19/09/2019
FRANCISCA ELIANE DUARTE SILVA 260172370159 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
FRANCISCA GRAZIELE MARQUES DE FREITAS 093797270736 ALISTAMENTO 26/09/2019
FRANCISCA HORTENCIA SOUSA PIMENTA 062275380701 TRANSFERÊNCIA 17/09/2019
FRANCISCO DE ASSIS DIAS 093796440779 ALISTAMENTO 18/09/2019
FRANCISCO ELTON BEZERRA DA SILVA 058418730736 TRANSFERÊNCIA 19/09/2019
FRANCISCO LUCIANO SALES MOTA JUNIOR 081113790701 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
FRANCISCO LUCIELDO DE LEMOS 093796360760 ALISTAMENTO 18/09/2019
FRANCISCO LUCIVAL QUEIROZ DE LIMA 051076180779 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
FRANCISCO MARLON DE ARAUJO 244848320175 TRANSFERÊNCIA 17/09/2019
FRANCISCO SAVIO SANTILLE LOPES DE ARAUJO 060659190701 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
FRANCISCO SERGIO DE CARVALHO OLIVEIRA 040742920701 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
FRANCISCO WELLINGTON RABELO FREITAS 072963230795 TRANSFERÊNCIA 21/09/2019
GABRIELA DE SOUSA BEZERRA 093796240728 ALISTAMENTO 17/09/2019
GEOVANE MOTA DE ALMEIDA 083147340795 TRANSFERÊNCIA 16/09/2019
GLORIA ESTELA MACIEL DE MACEDO 077305020779 TRANSFERÊNCIA 23/09/2019
GUILHERME PINTO FARIAS 093796570795 ALISTAMENTO 19/09/2019
GUSTAVO MOREIRA DE LIMA 093796130779 ALISTAMENTO 16/09/2019
HELEOMARA GONCALVES GABRIEL 070376640760 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
HENRIQUE BORRALHO DE HOLANDA 093796820701 ALISTAMENTO 21/09/2019
HENRIQUE CAVALCANTE MESQUITA 087884890752 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
ICARO DE SOUZA BARBOSA FÉLIX 093796790701 ALISTAMENTO 20/09/2019
IDELBRANOS CAVALCANTE BARBOSA FILHO 093797150701 ALISTAMENTO 26/09/2019
ISABELLY FREIRE DE ARAUJO 093797010701 ALISTAMENTO 24/09/2019
ISRAEL JOSEPH DOS SANTOS 069217910728 TRANSFERÊNCIA 16/09/2019
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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JACKELINE DIAS REZENDE ANDRADE 044080041120 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
JAILTON SANCHES DA SILVA 046283281350 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
JAMES DE LIMA SILVA 038623691023 TRANSFERÊNCIA 23/09/2019
JANAINA GUILHERME DA SILVA 074053950779 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
JESILDO PEREIRA DOS SANTOS 092431510787 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
JHEMERSON FERREIRA SANTOS 065301820701 TRANSFERÊNCIA 23/09/2019
JOAO GABRIEL REBOUÇAS BRAGA 093796990744 ALISTAMENTO 24/09/2019
JOAO PAULO MADEIRO DA SILVA 053349360795 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
JOAO PEDRO DE LIMA RODRIGUES 093796310752 ALISTAMENTO 17/09/2019
JOÃO VITOR CASTRO DE SOUSA 093796400744 ALISTAMENTO 18/09/2019
JOCIVAN SANTOS ARAUJO 064377781147 TRANSFERÊNCIA 21/09/2019
JOELIA NERY BATISTA LANDIM 093796060744 ALISTAMENTO 16/09/2019
JOELMA BARROSO CEDRO 072635110787 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
JONATAS WILKERSON SILVA ANDRADE 093796580779 ALISTAMENTO 19/09/2019
JORGE ABRAÃO DE MORAIS SOUZA 093796410728 ALISTAMENTO 18/09/2019
JOSE CARLOS ANDERSON MENDES SOARES 064284430736 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
JOSÉ CÉLIO ARAÚJO PINHEIRO 079998700744 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
JOSÉ CRISTIANO DA SILVA 059125850736 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
JOSE ERNANDES EUFRASIO DE MOURA 074341550736 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
JOSE HENRIQUE GOMES PEREIRA 093796280752 ALISTAMENTO 17/09/2019
JOSE MARCELO MINEIRO AZEVEDO 038304130795 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
JOSE MARCOS GOMES DOS SANTOS 093796630736 ALISTAMENTO 20/09/2019
JOSE MICHEL MACIEL DE VASCONCELOS 049215320795 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
JOSÉ RIBAMAR COLAÇO NETO 093796950710 ALISTAMENTO 24/09/2019
JOSE RUBENS NOBRE JUNIOR 049535790701 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
JOSE WILSON MACIEL ABREU 028595840701 TRANSFERÊNCIA 17/09/2019
JOSE ZEFERINO LIMA VERAS FILHO 002649830779 TRANSFERÊNCIA 21/09/2019
JOSENILDO SANTOS NASCIMENTO 063968991112 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
JULIA MORAIS BOMFIM DE LIMA 093796150736 ALISTAMENTO 16/09/2019
JULIENE SILVA 077334861180 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
JULLIANA CIDRÃO DUARTE 093796110701 ALISTAMENTO 16/09/2019
KAILANE DO NASCIMENTO LIMA 093796960701 ALISTAMENTO 24/09/2019
KAIO ANDERSON ALMEIDA DE SOUSA 093796770736 ALISTAMENTO 20/09/2019
KARINE RODRIGUES FURTADO 093796270779 ALISTAMENTO 17/09/2019
KATIANA FIDELIS DA SILVA 093796730701 ALISTAMENTO 20/09/2019
KÉSIA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA 093796860728 ALISTAMENTO 23/09/2019
KESSI ÁDREA MAGALHÃES GOMES 093796100728 ALISTAMENTO 16/09/2019
KEYLA REGINA NOGUEIRA DE ALMEIDA 093796080701 ALISTAMENTO 16/09/2019
LARISSA GEOVANA CARNEIRO CASTRO 093796550728 ALISTAMENTO 19/09/2019
LARISSA LOIOLA BEZERRA 093797120752 ALISTAMENTO 25/09/2019
LARISSA PINHEIRO DE FREITAS LIMA 085747430728 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
LARISSE RODRIGUES DA SILVA 079138770728 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
LAURA THAINÁ MARTINS DE SOUSA 093797180744 ALISTAMENTO 26/09/2019
LAURA VITORIA FERREIRA DA SILVA 093796870701 ALISTAMENTO 23/09/2019
LAYANA OLIVEIRA DA SILVA 081185420710 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
LAYZA MARIA RODRIGUES CARNEIRO 093796220760 ALISTAMENTO 17/09/2019
LEANDRO BRUNO DA SILVA 248162540132 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
LETHICIA DA SILVA SOUSA 093797190728 ALISTAMENTO 26/09/2019
LETICIA LIMA CASTRO 093796830787 ALISTAMENTO 21/09/2019
LETICIA LINS LOPES 093796590752 ALISTAMENTO 19/09/2019
LIDIA STEFANE DO NASCIMENTO RIBEIRO 093796840760 ALISTAMENTO 23/09/2019
LIVIA SUELEN RODRIGUES DE SOUSA 093796760752 ALISTAMENTO 20/09/2019
LIZZIANE BONFIM DE MOURA 045184980744 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
LORENA BEZERRA DA SILVA 093796190760 ALISTAMENTO 17/09/2019
LUAN KEVEN JACINTO DA SILVA 093796700760 ALISTAMENTO 20/09/2019
LUAN LEMOS SALES 093796430795 ALISTAMENTO 18/09/2019
LUCAS KAUAN PEREIRA XAVIER 093796490787 ALISTAMENTO 19/09/2019
LUCELIA DE OLIVEIRA DELFINO 067105250744 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
LUCIANO LOPES DE AGUIAR 016083740710 TRANSFERÊNCIA 23/09/2019
LUCIVANDA MATIAS DE SOUSA 093796230744 ALISTAMENTO 17/09/2019
LUIZ CESARIO DAS NEVES FILHO 093796750779 ALISTAMENTO 20/09/2019
LUIZ JOSE MIRANDA FILHO 093796850744 ALISTAMENTO 23/09/2019
LUZIA MISTENIA COUTINHO GOMES 031720000752 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
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MAICON DOUGLAS ROCHA 093796260795 ALISTAMENTO 17/09/2019
MANOEL EVANDRO GOMES SOUSA 044881530736 TRANSFERÊNCIA 16/09/2019
MARCELO ICARO MARQUES DA SILVA 093797130736 ALISTAMENTO 26/09/2019
MARCIA MARIA NOBRE CESAR 056997180736 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
MÁRCIO ADSON DE ARAÚJO ALVES 093796690728 ALISTAMENTO 20/09/2019
MARCIO DIVINO DE MELLO 023876821040 TRANSFERÊNCIA 21/09/2019
MARCONDES LAMARK DE OLIVEIRA ALVES 093797210744 ALISTAMENTO 26/09/2019
MARCOS ANDRÉ DA CONCEIÇÃO 093795960736 ALISTAMENTO 16/09/2019
MARCOS ANTONIO ROCHA TIMBO 045731830779 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
MARCOS VINÍCIUS SANTANA TIMBÓ 093797070795 ALISTAMENTO 25/09/2019
MARDEN WEMISSON SILVA DOS SANTOS 093797050728 ALISTAMENTO 25/09/2019
MARIA ADRYELE PEREIRA DOS SANTOS 093797140710 ALISTAMENTO 26/09/2019
MARIA ALINE DE FREITAS CAVALCANTE 057509200744 TRANSFERÊNCIA 16/09/2019
MARIA APARECIDA DE FREITAS VIEIRA 018319482038 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
MARIA CELIA MOURA DE SOUSA 003424040795 TRANSFERÊNCIA 17/09/2019
MARIA DE LOURDES BRITO DA SILVA 049090440752 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
MARIA EDUARDA DA SILVA 093796010736 ALISTAMENTO 16/09/2019
MARIA EUGENIA PONTES FERNANDES 089486680744 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
MARIA GEILIANE DA SILVA BARBOSA 093796020710 ALISTAMENTO 16/09/2019
MARIA ISABEL AGOSTINHO OLIVEIRA 078818250779 TRANSFERÊNCIA 17/09/2019
MARIA JOSE BONFIM E OLIVEIRA 041642590779 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
MARIA LETICIA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA 093797060701 ALISTAMENTO 25/09/2019
MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 035301950736 TRANSFERÊNCIA 19/09/2019
MARIA NAIARA FERNANDES BARROS 081935980760 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
MARIA RAQUEL BRUNO DE SOUSA 058605540710 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
MARIANA FREITAS GUIMARÃES 093796510701 ALISTAMENTO 19/09/2019
MARINEUZA PINHEIRO LOPES 262054270124 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
MESSIAS ELDER DUTRA DO NASCIMENTO 093796980760 ALISTAMENTO 24/09/2019
MIKAELLY CRISTINA PERES MADEIRO DA SILVA 065430960744 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
MONALIZA ESTEPHANY DA SILVA OLIVEIRA 093796650701 ALISTAMENTO 20/09/2019
NATÁLIA CUNHA MACIEL 093796450752 ALISTAMENTO 18/09/2019
NATALIA PEREIRA BEZERRA 086137640760 TRANSFERÊNCIA 19/09/2019
NATHALIA QUEIROZ MILEO 093796670760 ALISTAMENTO 20/09/2019
NECI CAVALCANTE DO NASCIMENTO ALVES 054901050779 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
NEWTON KEFLEY ALVES FERNANDES 093796380728 ALISTAMENTO 18/09/2019
PATRICIA SILVA PASCUAL 047577810795 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
PAULO SERGIO VIEIRA DE SOUZA 029647480779 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
PEDRO AQUILES SOUZA DAS CHAGAS 093796620752 ALISTAMENTO 20/09/2019
PEDRO HENRIQUE MESEGNER FERNANDES 093796370744 ALISTAMENTO 18/09/2019
PEDRO LIMA DE AQUINO JUNIOR 093795980701 ALISTAMENTO 16/09/2019
PERPETUA MARIA DA SILVA 054531800728 TRANSFERÊNCIA 23/09/2019
PONCIANO PEREIRA GRANGEIRO 046496370787 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
RAIMUNDO KLÉCIO FREITAS VIEIRA 063129960752 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 066472380752 TRANSFERÊNCIA 23/09/2019
RAIMUNDO NONATO ROCHA BARROS 040869630760 TRANSFERÊNCIA 19/09/2019
RANIELE GONÇALVES DE FREITAS 093796170701 ALISTAMENTO 17/09/2019
RAQUELIANE DA SILVA DUARTE 093797030760 ALISTAMENTO 25/09/2019
RAYANE DA SILVA LIMA 093796810710 ALISTAMENTO 21/09/2019
REBECA CRISTIAN VICTOR MORADA 093796970787 ALISTAMENTO 24/09/2019
REGINALDO DE ARAUJO 057280260760 TRANSFERÊNCIA 24/09/2019
ROGER DAVID GAMA FREIRES QUEVEDO 093796720728 ALISTAMENTO 20/09/2019
RONALD WALKER DE ARAUJO 093796210787 ALISTAMENTO 17/09/2019
RONALDO PAULINO SOARES 115682560329 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
RUBENS DE AZEVEDO FERREIRA GOMES 093797160787 ALISTAMENTO 26/09/2019
RUBIA MARIA MARCOS DE QUEIROZ 003849300795 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
RYAN SOUSA DOS SANTOS 093796480701 ALISTAMENTO 19/09/2019
SAMANTHA ALVES FRANCA COSTA 093796660787 ALISTAMENTO 20/09/2019
SAMARA CARDOSO DO NASCIMENTO 032735090701 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
SANDRA LUCIA NOGUEIRA SIMÃO 093796420701 ALISTAMENTO 18/09/2019
SARAH VIEIRA DOS SANTOS 093796800736 ALISTAMENTO 20/09/2019
SEBASTIAO LEMOS DE FREITAS 069653040760 TRANSFERÊNCIA 17/09/2019
SEBASTIAO MARCIO PEREIRA DA SILVA 093797170760 ALISTAMENTO 26/09/2019
SERGIO ALCANTARA BELO 093796520787 ALISTAMENTO 19/09/2019
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SERGIO NEY FERREIRA DE CARVALHO 093796920779 ALISTAMENTO 24/09/2019
SILVANY OLIVEIRA DE SOUSA 046857820760 TRANSFERÊNCIA 19/09/2019
SILVIA LOPES DA SILVA 025305560752 TRANSFERÊNCIA 21/09/2019
SILVIA REGINA SILVA MONTEIRO 052556941384 TRANSFERÊNCIA 25/09/2019
STEFANIE DA SILVA MAGALHAES CARDOSO 093796710744 ALISTAMENTO 20/09/2019
TALIA MACIEL ALVES 093796070728 ALISTAMENTO 16/09/2019
TAMIRES DE OLIVEIRA CARDOSO 093796000752 ALISTAMENTO 16/09/2019
TAYNARA KELLY DO NASCIMENTO 093797100795 ALISTAMENTO 25/09/2019
TELMA REJANE CAVALCANTE MESQUITA 016877540736 TRANSFERÊNCIA 19/09/2019
TEREZA RAQUEL FREITAS GUIMARÃES 093796500710 ALISTAMENTO 19/09/2019
THAÍS DA CONCEIÇÃO LIMA 093797080779 ALISTAMENTO 25/09/2019
THAIS FROTA ARAUJO 093796540744 ALISTAMENTO 19/09/2019
THALITA HELLEN SILVA RODRIGUES 093796140752 ALISTAMENTO 16/09/2019
THAYNA SANTIAGO CIPRIANO 093796340701 ALISTAMENTO 17/09/2019
THIAGO DUTRA DE BRITO 058356180752 TRANSFERÊNCIA 18/09/2019
TIAGO ALVES DE MELO 062333290710 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
VICTOR MANUEL DE SOUSA BARRETO 093796740795 ALISTAMENTO 20/09/2019
VICTORIA ALIGIA RODRIGUES DE SOUSA 093797000710 ALISTAMENTO 24/09/2019
VICTORIA FREITAS SILVA 093796090795 ALISTAMENTO 16/09/2019
VILMA ROSA DOS SANTOS SILVA 042310141082 TRANSFERÊNCIA 21/09/2019
VINICIUS GLEICIANO BATISTA DE MOURA 093797240795 ALISTAMENTO 26/09/2019
VITORIA KAREM ALVES PINHEIRO 080040720710 TRANSFERÊNCIA 20/09/2019
VITORIA MONTEIRO BRITO 089681090760 TRANSFERÊNCIA 17/09/2019
VITORIA RÉGIA PIRES FLORINDO 093797040744 ALISTAMENTO 25/09/2019
VITORIA SILVA DOS SANTOS 093796610779 ALISTAMENTO 20/09/2019
WAGNER LUCAS COSTA FERREIRA 093796600795 ALISTAMENTO 19/09/2019
WEIDIANE MOREIRA DE SOUSA LIMA 093796560701 ALISTAMENTO 19/09/2019
WELSON BRAGA ALVES 078402240779 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
WILKA MARIA MENDES ARAUJO 057748890760 TRANSFERÊNCIA 26/09/2019
Dado e passado nesta capital de Fortaleza, ao(s) 7 dia(s) do mês de outubro do ano de 2019. Eu, (ass.), Clélio Kramer de
Mesquita, Chefe de Cartório, preparei o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Gerardo Magelo Facundo
Júnior.
GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
EDITAL N.º 68/2019
LISTAS DAS INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS INDEFERIDAS PELO JUÍZO ELEITORAL DA 115ª ZE
PERÍODO: 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019
PRAZO: 5 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 115ª Zona, Fortaleza - CE., no uso
de suas atribuições legais, e de conformidade com os §§ 1º e 2º do art. 17 e §§ 5º e 6º do art. 18 da Res. TSE n.º 21.538/2003,
FAZ SABER aos eleitores que requereram inscrição ou transferência eleitoral, no período de 16 a 30 de setembro do corrente
ano, que NÃO HOUVE INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÃO OU TRANSFERÊNCIA ELEITORAIS NO
REFERIDO PERÍODO.
Dado e passado nesta capital de Fortaleza, ao(s) 7 dia(s) do mês de outubro do ano de 2019. Eu, (ass.), Clélio Kramer de
Mesquita, Chefe de Cartório, preparei o presente edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral.
GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
116ª Zona Eleitoral
Editais
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL POR PRAZO INDETERMINADO
PAD: 17.561/2019
Nome: MARIA LIDUINA DA SILVA – INSCRIÇÃO: 0275 7860 0779
Vistos, etc.
Cuida o presente expediente de requerimento de MARIA LIDUINA DA SILVA, eleitora inscrita nesta 116ª Zona Eleitoral/CE
sob n.º 0275 7860 0779, cuja inscrição encontra-se REGULAR, solicitando expedição de certidão de quitação eleitoral por
prazo indeterminado, visto ser esta "portadora de esclerose múltipla há +- 18 anos (sic), apresenta-se lúcida, orientada, restrita
em cama e com atrofia importante dos membros", conforme declarações em anexo (fls. 04 e 09)
Manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela concessão de certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado (fl. 15).
É o breve relatório.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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DECIDO
Verifica-se que os portadores de deficiência não foram incluídos na exceção à regra de obrigatoriedade ao alistamento e ao
exercício do voto contida no art. 14, ˜ 1º, do texto constitucional.
Todavia, com o fito de se dispensar tratamento consentâneo àqueles limitados pela enfermidade que lhes aflige e, procurando
harmonizar tal entendimento com o sistema jurídico inaugurado pela Constituição vigente; foi editada a Resolução – TSE N.º
21.920/2004, assegurando aos portadores de deficiência, cuja natureza e situação impossibilitem ou tornem extremamente
oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais, a possibilidade de obtenção de certidão de quitação eleitoral com prazo de
validade indeterminado para fins de justificação pelo não exercício do voto e, assim, quanto aos órgãos estranhos a esta
Justiça Especializada, a comprovação de regularidade com as obrigações eleitorais, assegurando, portanto, a concretização de
atos na órbita da vida civil, em atendimento às exigências daqueles, e ainda, quanto à própria Justiça Eleitoral, tornar inativa a
situação de eventual registro por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais.
Desta forma, arrimado no acima exposto e na comprovação da situação médica do requerente que segue acostada a este
expediente e, com supedâneo no art. 2º da Resolução 21.920/2004, DETERMINO a expedição de certidão de quitação eleitoral
por tempo indeterminado à eleitora desta 116ª Zona/CE, MARIA LIDUINA DA SILVA - Inscrição N.º 0275 7860 0779, e nos
termos do Provimento – CGE N.º 8/2009, a anotação do ASE 396 – Motivo/Forma 4 (que informará da dificuldade para o
exercício do voto, inibindo a geração de débitos por ausência às urnas) no cadastro do mesmo.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.
Fortaleza, 08 de outubro de 2019.
Marileda Frota Angelim Timbó
Juíza – 116ª Zona Eleitoral/CE

119ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS 2019/EXERCÍCIO 2018
Processo nº 51-07.2019.6.06.0119
Protocolo nº 8.813/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DE JARDIM/CE, SONIA MARIA SOARES SAMPAIO - PRESIDENTE e
RAIMUNDO FELIX NETO – TESOUREIRO
ADVOGADO(S): DANILO BRINGEL SAMPAIO – OAB-CE N. 33.248B
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido da Mulher Brasileira do município de
Jardim/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
02. O partido aludido apresentou, no dia 30/04/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, dentro do prazo da previsto na Resolução TSE n. 23.546/2017, motivo pelo qual
reconheço a tempestividade das contas.
03. Publicado edital em 08/07/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 124/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 14.
04. Constatado em análise preliminar pelo Cartório Eleitoral a ausência de constituição de advogado para os dirigentes
partidários, foi realizada intimação da agremiação partidária via DJE, tendo sido juntada as procurações dentro do prazo (fls.
30/33).
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 34/35.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95, que
trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das contas,
conforme razões do parecer de fls. 37/38.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”

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.gov.br
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10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido em tela prestou suas contas referente ao exercício financeiro do
ano de 2018 dentro do prazo legal, portanto tempestivamente, sem movimentação financeira, através de declaração firmada
por seus representantes legais nos termos do art. 28, § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
12. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS as contas do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA de JARDIM/CE, exercício financeiro de
2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017.
13. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
14. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
15. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
16. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Processo nº 87-49.2019.6.06.0119
Protocolo nº 20.569/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, GERMANO DE LIMA SANTOS PRESIDENTE e DAMIÃO TELES DE OLIVEIRA – TESOUREIRO
SENTENÇA
01. Vistos etc.,
02. Trata-se de Prestação Anual de Contas Partidárias instaurada de ofício pelo Cartório Eleitoral, em decorrência do
descumprimento do artigo 32, “caput”, da Lei n.º 9.096/95, pertinente à obrigação de prestar contas relativas ao exercício
financeiro de 2018, pelo Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B de Juazeiro do Norte/CE, cuja prestação
é exigida de todos os órgãos partidários, mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, nos exatos termos do art. 28, inciso I e §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
03. Exaurido o prazo legal para entrega da prestação de contas, foi realizado a notificação do partido inadimplente e de seus
dirigentes, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a” , da Resolução TSE nº 23.546/2017, para apresentarem as contas do
exercício 2018, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
04. Realizada a notificação pessoal do partido e seus dirigentes no endereço informado no SGIP (fls. 05/08), os mesmos
deixaram transcorreu in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de fls. 09.
05. Em razão da inércia do partido, o Cartório Eleitoral emitiu parecer técnico conclusivo pelo julgamento das contas como não
prestadas (fls. 22).
06. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo julgamento das contas do partido inadimplente
como NÃO PRESTADAS (fls. 24/25), corroborando o parecer técnico do Cartório Eleitoral.
07. É o breve relatório. Passo a decidir.
08. O art. 28 da Resolução do TSE nº 23.546/2017 estabelece que todos os partidos políticos, em todas as esferas de direção,
são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até 30 de abril do ano
seguinte.
09. Restou configurado que o partido em questão não apresentou a sua prestação de contas anuais referente ao exercício de
2018 e permaneceu omisso após regular notificação pessoal dos seus dirigentes.
10. ANTE O EXPOSTO, considerando a ausência de apresentação das contas pelo partido, bem como as manifestações da
unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO NÃO PRESTADAS as contas anuais referente ao exercício financeiro
de 2018, do órgão municipal do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC DO B) de Juazeiro do Norte/CE, conforme art. 46,
inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
11. Aplico a sanção de perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto os citados partidos
permanecerem omissos, ficando, ainda, obrigados a devolverem integralmente todos os recursos provenientes desse fundo
que lhes forem entregues, distribuídos ou repassados, conforme art. 48, §1º e 2º da supracitada Resolução.
12. Comunique-se a presente decisão às esferas partidárias hierarquicamente superiores.
13. Ciência ao MPE.
14. Publique-se. Registre-se. Intime-se por via do DJE e publicação desta no átrio do Fórum Eleitoral.
15. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012 e arquive-se os presentes autos.
16. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Processo nº 52-89.2019.6.06.0119
Protocolo nº 8.881/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE JARDIM/CE, CREMILDA SAMPAIO NEVES BRINGEL PRESIDENTE e MARIA APARECIDA DE MORAIS – TESOUREIRA
ADVOGADO(S): DANILO BRINGEL SAMPAIO – OAB-CE N. 33.248B
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do
município de JARDIM/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
02. O partido aludido apresentou, no dia 30/04/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, dentro do prazo legal, portanto tempestivas.
03. Publicado edital em 08/07/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 124/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 15.
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 36/37.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95,
que trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das
contas, conforme razões do parecer de fls. 39/40.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido dentro do prazo legal, sem movimentação financeira, através de
declaração firmada por seus representantes legais nos termos do art. 28, § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
13. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) de JARDIM/CE, no exercício
financeiro de 2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
14. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
15. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
16. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
17. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de Outubro de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Processo nº 46-82.2019.6.06.0119
Protocolo nº 6.894/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, VALDIR BARBOSA DE MEDEIROS
- PRESIDENTE e FRANCISCO DEMONTIEUX FERNANDES – TESOUREIRO
ADVOGADO(S): JOSÉ GENILDO REGES DE SOUSA – OAB-CE N. 6.372
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)
do município de Juazeiro do Norte/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
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.gov.br
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02. O partido aludido apresentou, no dia 09/04/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, dentro do prazo legal, portanto tempestivas.
03. Publicado edital em 08/07/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 124/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 17.
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 35/36.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95,
que trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das
contas, conforme razões do parecer de fls. 38/39.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido dentro do prazo legal, sem movimentação financeira, através de
declaração firmada por seus representantes legais nos termos do art. 28, § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
13. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) de Juazeiro do Norte/CE, no
exercício financeiro de 2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 45
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
14. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
15. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
16. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
17. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de Outubro de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Processo nº 66-73.2019.6.06.0119
Protocolo nº 15.158/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, FRANCISCO CARNEIRO LEMOS FILHO
- PRESIDENTE e JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA – TESOUREIRO
ADVOGADO(S): CICERO DEMONTIER OLIVEIRA SANTOS – OAB-CE N. 9.387
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido DEMOCRACIA CRISTÃ do município de
Juazeiro do Norte/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
02. O partido aludido apresentou, no dia 25/06/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, após e dentro do prazo da notificação pelo Cartório Eleitoral prevista na Resolução
TSE n. 23.546/2017, motivo pelo qual reconheço a tempestividade das contas.
03. Publicado edital em 12/09/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 171/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 29.
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 36/37.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95, que
trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das contas com
ressalvas, conforme razões do parecer de fls. 39/40.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
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07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido em tela prestou suas contas referente ao exercício financeiro do
ano de 2018 dentro do prazo estipulado em notificação do Cartório Eleitoral, sendo pra todos os efeitos considera tempestiva,
sem movimentação financeira, através de declaração firmada por seus representantes legais nos termos do art. 28, § 3º, I, II e
III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
12. Há constituição de advogado apenas por parte do presidente da agremiação partidária, não obstante a regular notificação
do partido e do tesoureiro (fls. 04), quanto à ausência de advogado constituído por parte do tesoureiro e da agremiação
entendo não ser o caso de desaprovação de contas, mas de ressalva, uma vez que o presidente encontra-se devidamente
representado e apresentou as contas dentro do exigido pela legislação eleitoral, conforme entendimento jurisprudencial:
“PARTIDO POLÍTICO- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. […] - AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TESOUREIRO QUE OCUPOU O CARGO EM PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015 APRESENTAÇÃO UNICAMENTE DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO PARTIDO, POR MEIO DE SEU ENTÃO
PRESIDENTE, E DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO ATUAL PRESIDENTE - DECISÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS QUE, NO CASO CONCRETO, SERIA EXCESSIVA - CONHECIMENTO DAS CONTAS. […] [TRESC. PC 66-46, Ac.
33.120, de 16/05/2018, Rel. Juiz Wilson Pereira Junior]”
“Constatou-se que o Partido não apresentou instrumentos de mandato outorgados, individualmente, pelo Presidente e pela
Tesoureira do Partido, haja vista que a procuração constante dos autos indicam como outorgante a Agremiação (ID 22475).
Entretanto, a ausência de procuração por parte do Presidente e da Tesoureira na Prestação de Contas do Partido
constitui falha de natureza formal, que não compromete o exame e a regularidade das contas.[TREPB – PC N. 060031123.2017.6.15.0000 (PjE), Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho]”
13. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS com ressalvas as contas do PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ de Juazeiro do Norte/CE,
exercício financeiro de 2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 45
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
14. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
15. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
16. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
17. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Processo nº 68-43.2019.6.06.0119
Protocolo nº 15.842/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL (EX-PR) DE JARDIM/CE, CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR PRESIDENTE e GLAUCO DAMASCENO DANTAS – TESOUREIRO
ADVOGADO(S): EMANUEL PINHEIRO ALMEIDA ALCANTARA – OAB-CE N. 17.077
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido Liberal do município de Jardim/CE, com
fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
02. O partido aludido apresentou, no dia 05/07/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, fora do prazo da notificação pelo Cartório Eleitoral prevista na Resolução TSE n.
23.546/2017, motivo pelo qual são consideradas intempestivas.
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03. Publicado edital em 11/09/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 170/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 20.
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 28/29.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95, que
trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das contas com
ressalvas, conforme razões do parecer de fls. 31/32.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido em tela prestou suas contas referente ao exercício financeiro do
ano de 2018 fora do prazo legal, sem movimentação financeira, através de declaração firmada por seus representantes legais
nos termos do art. 28, § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
12. Muito embora, conforme citado, as contas apresentadas tenham sido intempestivas, este motivo enseja apenas a ressalva
na aprovação das contas partidárias, conforme entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO.
1. A intempestividade não enseja a desaprovação das contas, consideradas regulares pelo Controle Interno e Ministério
Público.
2. Contas aprovadas com ressalva.
(Prestação de Contas nº 435421, Acórdão nº 4974 de 05/09/2012, Relator(a) Cleber Lopes de Oliveira, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 172, Data 10/09/2012, Página 13).
13. Há constituição de advogado apenas por parte da agremiação partidária, não obstante a regular notificação do presidente e
do tesoureiro (fls. 03-V), quanto à ausência de advogado constituído por parte dos dirigentes entendo não ser o caso de
desaprovação de contas, mas de ressalva, uma vez que o partido encontra-se devidamente representado e apresentou as
contas dentro do exigido pela legislação eleitoral, conforme entendimento jurisprudencial:
“PARTIDO POLÍTICO- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. […] - AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TESOUREIRO QUE OCUPOU O CARGO EM PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015 APRESENTAÇÃO UNICAMENTE DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO PARTIDO, POR MEIO DE SEU ENTÃO
PRESIDENTE, E DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO ATUAL PRESIDENTE - DECISÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS QUE, NO CASO CONCRETO, SERIA EXCESSIVA - CONHECIMENTO DAS CONTAS. […] [TRESC. PC 66-46, Ac.
33.120, de 16/05/2018, Rel. Juiz Wilson Pereira Junior]”
“Constatou-se que o Partido não apresentou instrumentos de mandato outorgados, individualmente, pelo Presidente e pela
Tesoureira do Partido, haja vista que a procuração constante dos autos indicam como outorgante a Agremiação (ID 22475).
Entretanto, a ausência de procuração por parte do Presidente e da Tesoureira na Prestação de Contas do Partido
constitui falha de natureza formal, que não compromete o exame e a regularidade das contas.[TREPB – PC N. 060031123.2017.6.15.0000 (PjE), Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho]”
14. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS com ressalvas as contas do PARTIDO LIBERAL de JARDIM/CE, exercício financeiro de
2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017.
15. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
16. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
17. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
18. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
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Processo nº 55-44.2019.6.06.0119
Protocolo nº 8.882/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE JARDIM/CE, ETELVINO LEITE BRINGEL FILHO - PRESIDENTE
e GERVASIO SOARES SAMPAIO FILHO – TESOUREIRO
ADVOGADO(S): DANILO BRINGEL SAMPAIO – OAB-CE N. 33.248B
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro do município de
Jardim/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
02. O partido aludido apresentou, no dia 30/04/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, dentro do prazo da previsto na Resolução TSE n. 23.546/2017, motivo pelo qual
reconheço a tempestividade das contas.
03. Publicado edital em 08/07/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 124/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 23.
04. Constatado em análise preliminar pelo Cartório Eleitoral a ausência de constituição de advogado para os dirigentes
partidários, foi realizada intimação da agremiação partidária via DJE, tendo sido juntada as procurações dentro do prazo (fls.
33/36).
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 46/47.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95, que
trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das contas,
conforme razões do parecer de fls. 49/50.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido em tela prestou suas contas referente ao exercício financeiro do
ano de 2018 dentro do prazo legal, portanto tempestivamente, sem movimentação financeira, através de declaração firmada
por seus representantes legais nos termos do art. 28, § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
12. Registre que há falha no registro da agremiação partidária no SGIP, o que se não causa falhas que impedem a análise das
contas, enseja o registro de ressalva na sua aprovação, devendo o partido ficar intimado por meio desta para regularizar a
situação no sistema uma vez que ao apresentar as contas, inclusive tempestivamente, mostra que de fato está em atividade no
Município de Jardim.
13. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS com ressalvas, as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de JARDIM/CE,
exercício financeiro de 2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 45
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
14. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
15. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
16. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
17. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Processo nº 50-22.2019.6.06.0119
Protocolo nº 8.814/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
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INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE JARDIM/CE, JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO PRESIDENTE e REGINALDO CONRADO DO NASCIMENTO – TESOUREIRO
ADVOGADO(S): EMANUEL PINHEIRO ALMEIDA ALCANTARA – OAB-CE N. 17.077
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido da Republicano Brasileiro do município
de Jardim/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
02. O partido aludido apresentou, no dia 30/04/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, dentro do prazo da previsto na Resolução TSE n. 23.546/2017, motivo pelo qual
reconheço a tempestividade das contas.
03. Publicado edital em 09/07/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 125/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 13.
04. Constatado em análise preliminar pelo Cartório Eleitoral a ausência de constituição de advogado para os dirigentes
partidários, foi realizada intimação da agremiação partidária via DJE, tendo transcorrido sem manifestação o prazo para
juntada do instrumento procuratório (fls. 28/30).
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 31/32.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95, que
trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das contas com
ressalvas, conforme razões do parecer de fls. 34/35.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido em tela prestou suas contas referente ao exercício financeiro do
ano de 2018 dentro do prazo legal, portanto tempestivamente, sem movimentação financeira, através de declaração firmada
por seus representantes legais nos termos do art. 28, § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
12. Há constituição de advogado apenas por parte da agremiação partidária, não obstante a regular notificação do partido para
regularizar a representação processual dos dirigentes (fls. 28/29), quanto à ausência de advogado constituído por parte dos
dirigentes entendo não ser o caso de desaprovação de contas, mas de ressalva, uma vez que o partido encontra-se
devidamente representado e apresentou as contas dentro do exigido pela legislação eleitoral, conforme entendimento
jurisprudencial:
“PARTIDO POLÍTICO- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. […] - AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TESOUREIRO QUE OCUPOU O CARGO EM PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015 APRESENTAÇÃO UNICAMENTE DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO PARTIDO, POR MEIO DE SEU ENTÃO
PRESIDENTE, E DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO ATUAL PRESIDENTE - DECISÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS QUE, NO CASO CONCRETO, SERIA EXCESSIVA - CONHECIMENTO DAS CONTAS. […] [TRESC. PC 66-46, Ac.
33.120, de 16/05/2018, Rel. Juiz Wilson Pereira Junior]”
“Constatou-se que o Partido não apresentou instrumentos de mandato outorgados, individualmente, pelo Presidente e pela
Tesoureira do Partido, haja vista que a procuração constante dos autos indicam como outorgante a Agremiação (ID 22475).
Entretanto, a ausência de procuração por parte do Presidente e da Tesoureira na Prestação de Contas do Partido
constitui falha de natureza formal, que não compromete o exame e a regularidade das contas.[TREPB – PC N. 060031123.2017.6.15.0000 (PjE), Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho]”
13. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS com ressalvas as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO de JARDIM/CE,
exercício financeiro de 2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 45
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
14. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
15. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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16. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
17. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Processo nº 64-06.2019.6.06.0119
Protocolo nº 14.914/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE JARDIM/CE, JOSÉ CARLOS FILGUEIRA PIANCO –
PRESIDENTE e FRANCILENI SANTOS DE OLIVEIRA- TESOUREIRA
ADVOGADO(S): ESRON ALEX PARENTE DE VASCONCELOS – OAB-CE N. 29.704
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
do município de Jardim/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
02. O partido aludido apresentou, no dia 04/07/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, fora do prazo da notificação pelo Cartório Eleitoral prevista na Resolução TSE n.
23.546/2017, motivo pelo qual são consideradas intempestivas.
03. Publicado edital em 11/09/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 170/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 22.
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 34/35.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95, que
trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das contas com
ressalvas, conforme razões do parecer de fls. 37/38.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido em tela prestou suas contas referente ao exercício financeiro do
ano de 2018 fora do prazo legal, sem movimentação financeira, através de declaração firmada por seus representantes legais
nos termos do art. 28, § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
12. Muito embora, conforme citado, as contas apresentadas tenham sido intempestivas, este motivo enseja apenas a ressalva
na aprovação das contas partidárias, conforme entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO.
1. A intempestividade não enseja a desaprovação das contas, consideradas regulares pelo Controle Interno e Ministério
Público.
2. Contas aprovadas com ressalva.
(Prestação de Contas nº 435421, Acórdão nº 4974 de 05/09/2012, Relator(a) Cleber Lopes de Oliveira, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 172, Data 10/09/2012, Página 13).
13. Há constituição de advogado apenas por parte da agremiação partidária, não obstante a regular notificação dos dirigentes
(fls. 03-V), quanto à ausência de advogado constituído por parte dos dirigentes entendo não ser o caso de desaprovação de
contas, mas de ressalva, uma vez que o partido encontra-se devidamente representado e apresentou as contas dentro do
exigido pela legislação eleitoral, conforme entendimento jurisprudencial:
“PARTIDO POLÍTICO- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. […] - AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TESOUREIRO QUE OCUPOU O CARGO EM PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015 APRESENTAÇÃO UNICAMENTE DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO PARTIDO, POR MEIO DE SEU ENTÃO
PRESIDENTE, E DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO ATUAL PRESIDENTE - DECISÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DE
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CONTAS QUE, NO CASO CONCRETO, SERIA EXCESSIVA - CONHECIMENTO DAS CONTAS. […] [TRESC. PC 66-46, Ac.
33.120, de 16/05/2018, Rel. Juiz Wilson Pereira Junior]”
“Constatou-se que o Partido não apresentou instrumentos de mandato outorgados, individualmente, pelo Presidente e pela
Tesoureira do Partido, haja vista que a procuração constante dos autos indicam como outorgante a Agremiação (ID 22475).
Entretanto, a ausência de procuração por parte do Presidente e da Tesoureira na Prestação de Contas do Partido
constitui falha de natureza formal, que não compromete o exame e a regularidade das contas.[TREPB – PC N. 060031123.2017.6.15.0000 (PjE), Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho]”
14. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS com ressalvas as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de
JARDIM/CE, exercício financeiro de 2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso
VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
15. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
16. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
17. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
18. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Processo nº 77-05.2019.6.06.0119
Protocolo nº 17.461/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CICERO ROBERTO SANTANA DE ALMEIDA
JUNIOR – PRESIDENTE e IVAN FIGUEIRO PONTES - TESOUREIRO
ADVOGADO(S): FRANCISCO ADAILTON DE OLIVEIRA FILHO - OAB-CE N. 34.889
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido Progressista do município de Juazeiro
do Norte/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
02. O partido aludido apresentou, no dia 23/08/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, fora do prazo da notificação pelo Cartório Eleitoral prevista na Resolução TSE n.
23.546/2017, motivo pelo qual são consideradas intempestivas.
03. Publicado edital em 11/09/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 170/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 18.
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 27/28.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95, que
trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das contas com
ressalvas, conforme razões do parecer de fls. 30/31.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido em tela prestou suas contas referente ao exercício financeiro do
ano de 2018 fora do prazo legal, sem movimentação financeira, através de declaração firmada por seus representantes legais
nos termos do art. 28, § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
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12. Muito embora, conforme citado, as contas apresentadas tenham sido intempestivas, este motivo enseja apenas a ressalva
na aprovação das contas partidárias, conforme entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO.
1. A intempestividade não enseja a desaprovação das contas, consideradas regulares pelo Controle Interno e Ministério
Público.
2. Contas aprovadas com ressalva.
(Prestação de Contas nº 435421, Acórdão nº 4974 de 05/09/2012, Relator(a) Cleber Lopes de Oliveira, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 172, Data 10/09/2012, Página 13).
13. Há constituição de advogado apenas por parte da agremiação partidária, não obstante a regular notificação dos dirigentes
(fls. 04), quanto à ausência de advogado constituído por parte dos dirigentes entendo não ser o caso de desaprovação de
contas, mas de ressalva, uma vez que o partido encontra-se devidamente representado e apresentou as contas dentro do
exigido pela legislação eleitoral, conforme entendimento jurisprudencial:
“PARTIDO POLÍTICO- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. […] - AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TESOUREIRO QUE OCUPOU O CARGO EM PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015 APRESENTAÇÃO UNICAMENTE DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO PARTIDO, POR MEIO DE SEU ENTÃO
PRESIDENTE, E DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO ATUAL PRESIDENTE - DECISÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS QUE, NO CASO CONCRETO, SERIA EXCESSIVA - CONHECIMENTO DAS CONTAS. […] [TRESC. PC 66-46, Ac.
33.120, de 16/05/2018, Rel. Juiz Wilson Pereira Junior]”
“Constatou-se que o Partido não apresentou instrumentos de mandato outorgados, individualmente, pelo Presidente e pela
Tesoureira do Partido, haja vista que a procuração constante dos autos indicam como outorgante a Agremiação (ID 22475).
Entretanto, a ausência de procuração por parte do Presidente e da Tesoureira na Prestação de Contas do Partido
constitui falha de natureza formal, que não compromete o exame e a regularidade das contas.[TREPB – PC N. 060031123.2017.6.15.0000 (PjE), Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho]”
14. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS com ressalvas as contas do PARTIDO PROGRESSISTA de Juazeiro do Norte/CE, exercício
financeiro de 2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
15. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
16. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
17. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
18. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Processo nº 69-28.2019.6.06.0119
Protocolo nº 14.924/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE JARDIM/CE, CICERA ANALIANE VENCERLAU DE OLIVEIRA –
PRESIDENTE e MARIA REGILANE DE OLIVEIRA - TESOUREIRA
ADVOGADO(S): ANTONIO ALVARES COUTINHO NETO – OAB-CE N. 19.608
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido Social Cristão do município de
Jardim/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
02. O partido aludido apresentou, no dia 27/06/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, fora do prazo da notificação pelo Cartório Eleitoral prevista na Resolução TSE n.
23.546/2017, motivo pelo qual são consideradas intempestivas.
03. Publicado edital em 12/09/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 171/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 18.
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 25/26.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95, que
trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das contas com
ressalvas, conforme razões do parecer de fls. 28/29.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
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“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido em tela prestou suas contas referente ao exercício financeiro do
ano de 2018 fora do prazo legal, sem movimentação financeira, através de declaração firmada por seus representantes legais
nos termos do art. 28, § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
12. Muito embora, conforme citado, as contas apresentadas tenham sido intempestivas, este motivo enseja apenas a ressalva
na aprovação das contas partidárias, conforme entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO.
1. A intempestividade não enseja a desaprovação das contas, consideradas regulares pelo Controle Interno e Ministério
Público.
2. Contas aprovadas com ressalva.
(Prestação de Contas nº 435421, Acórdão nº 4974 de 05/09/2012, Relator(a) Cleber Lopes de Oliveira, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 172, Data 10/09/2012, Página 13).
13. Há constituição de advogado apenas por parte da agremiação partidária, não obstante a regular notificação dos dirigentes
(fls. 03-V), quanto à ausência de advogado constituído por parte dos dirigentes entendo não ser o caso de desaprovação de
contas, mas de ressalva, uma vez que o partido encontra-se devidamente representado e apresentou as contas dentro do
exigido pela legislação eleitoral, conforme entendimento jurisprudencial:
“PARTIDO POLÍTICO- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. […] - AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TESOUREIRO QUE OCUPOU O CARGO EM PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015 APRESENTAÇÃO UNICAMENTE DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO PARTIDO, POR MEIO DE SEU ENTÃO
PRESIDENTE, E DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO ATUAL PRESIDENTE - DECISÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS QUE, NO CASO CONCRETO, SERIA EXCESSIVA - CONHECIMENTO DAS CONTAS. […] [TRESC. PC 66-46, Ac.
33.120, de 16/05/2018, Rel. Juiz Wilson Pereira Junior]”
“Constatou-se que o Partido não apresentou instrumentos de mandato outorgados, individualmente, pelo Presidente e pela
Tesoureira do Partido, haja vista que a procuração constante dos autos indicam como outorgante a Agremiação (ID 22475).
Entretanto, a ausência de procuração por parte do Presidente e da Tesoureira na Prestação de Contas do Partido
constitui falha de natureza formal, que não compromete o exame e a regularidade das contas.[TREPB – PC N. 060031123.2017.6.15.0000 (PjE), Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho]”
14. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS com ressalvas as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO de JARDIM/CE, exercício
financeiro de 2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
15. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
16. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
17. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
18. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
Processo nº 63-21.2019.6.06.0119
Protocolo nº 14.913/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2019 – EXERCÍCIO 2018
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PEDRO AUGUSTO GEROMEL
BEZERRA DE MENEZES – PRESIDENTE e ROSILANE OLIVEIRA VIANA- TESOUREIRA
ADVOGADO(S): JOSÉ BOAVENTURA FILHO – OAB-CE N. 11.867
SENTENÇA
01. Cuida-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido TRABALHISTA BRASILEIRO do
município de Juazeiro do Norte/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
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02. O partido aludido apresentou, no dia 25/06/2019, a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, após e dentro do prazo da notificação pelo Cartório Eleitoral prevista na Resolução
TSE n. 23.546/2017, motivo pelo qual reconheço a tempestividade das contas.
03. Publicado edital em 26/07/2019 no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 138/2019, cujo prazo legal decorreu sem
que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fls. 16.
04. O exame técnico do cartório eleitoral nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 repousa às fls. 60/61.
05. Após provocação, o Ministério Público Eleitoral opinou pela observância do parágrafo 4º do art. 37 da lei n. 9.096/95, que
trata da prestação de contas de partido que não movimentou recursos no âmbito municipal, e pela aprovação das contas com
ressalvas, conforme razões do parecer de fls. 63/64.
06. É o breve relatório. Passo a decidir.
07. Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício financeiro anterior até
30 de abril do ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
08. A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo a agremiação partidária apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
09. No entanto, para os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, o art. 28, §3º, da Res. TSE n. 23.546/2017 possibilita que a prestação de contas seja feita por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.”
10. Na situação sub examine, a direção municipal do partido em tela prestou suas contas referente ao exercício financeiro do
ano de 2018 dentro do prazo estipulado em notificação do Cartório Eleitoral, sendo pra todos os efeitos considera tempestiva,
sem movimentação financeira, através de declaração firmada por seus representantes legais nos termos do art. 28, § 3º, I, II e
III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
11. Discorre a alínea "a" do inciso VIII do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que:
“na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.”
12. Há constituição de advogado apenas por parte da agremiação partidária, não obstante a regular notificação dos dirigentes
(fls. 04), quanto à ausência de advogado constituído por parte dos dirigentes entendo não ser o caso de desaprovação de
contas, mas de ressalva, uma vez que o partido encontra-se devidamente representado e apresentou as contas dentro do
exigido pela legislação eleitoral, conforme entendimento jurisprudencial:
“PARTIDO POLÍTICO- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. […] - AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TESOUREIRO QUE OCUPOU O CARGO EM PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2015 APRESENTAÇÃO UNICAMENTE DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO PARTIDO, POR MEIO DE SEU ENTÃO
PRESIDENTE, E DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO ATUAL PRESIDENTE - DECISÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS QUE, NO CASO CONCRETO, SERIA EXCESSIVA - CONHECIMENTO DAS CONTAS. […] [TRESC. PC 66-46, Ac.
33.120, de 16/05/2018, Rel. Juiz Wilson Pereira Junior]”
“Constatou-se que o Partido não apresentou instrumentos de mandato outorgados, individualmente, pelo Presidente e pela
Tesoureira do Partido, haja vista que a procuração constante dos autos indicam como outorgante a Agremiação (ID 22475).
Entretanto, a ausência de procuração por parte do Presidente e da Tesoureira na Prestação de Contas do Partido
constitui falha de natureza formal, que não compromete o exame e a regularidade das contas.[TREPB – PC N. 060031123.2017.6.15.0000 (PjE), Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho]”
13. ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de impugnação e de indícios de movimentação financeira registrada, bem
como as manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS com ressalvas as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de Juazeiro do
Norte/CE, exercício financeiro de 2018, determinando o arquivamento imediato do feito, nos termos da alínea "a" do inciso VIII
do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
14. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando todos os interessados intimados desta
decisão judicial, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
15. Registre-se. Intime-se o Promotor Eleitoral.
16. Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO),
conforme preceitua o art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012, e arquivem-se os autos.
17. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte – CE, 07 de OUTUBRO de 2019.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral da 119ª ZE/CE
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Editais
EDITAL
EDITAL Nº 106/2019
REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTOS ELEITORAIS DEFERIDOS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Péricles Victor Galvão de Oliveira, Juiz Eleitoral da 119ª Zona Eleitoral do Ceará, com sede na
cidade de Juazeiro do Norte, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que encontra-se disponível em Cartório, aos partidos políticos, para consulta, a relação de inscrições e
transferências deferidas, dos eleitores desta 119ª Zona Eleitoral, relativas ao período 16/09/2019 a 30/09/2019.
Dos pedidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (art. 17,
§§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, a contar da afixação/publicação deste Edital.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o presente edital fosse
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e afixado no átrio deste Cartório, contando-se o prazo de recurso da
última forma de publicação realizada, a teor do art. 4º do Provimento nº 2/2011-CRE-CE.
Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 02 de outubro de 2019.
Eu, Wendell de Oliveira Freire, Chefe de Cartório, o digitei, sendo subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Dr. Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral
EDITAL
EDITAL Nº 107/2019
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
O Excelentíssimo Senhor Péricles Victor Galvão de Oliveira, Juiz Eleitoral desta 119ª Zona do Ceará, com circunscrição nos
Municípios de Juazeiro do Norte e Jardim, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as orientações do art.
15 do Provimento nº 7/2014-CRE/CE, que introduziu o subitem 14.8.1 da Seção III do Capitulo XIV, do Manual de
Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014-CRE/CE,
TORNA PUBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de SETEMBRO/2019, nesta 119ª Zona Eleitoral, conforme
Relatório “ASE atualizados no Cadastro”, extraído do Sistema ELO e arquivado no Cartório.
Termos em que, com fundamento no art. 77, II, e 71, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência ao(à)(s) interessado(a)(s) do
cancelamento e/ou suspensão da(s) inscrições eleitorais, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE, na forma do Provimento N.º 02/2011 - CRE/CE, e afixado no átrio deste Cartório.
Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 02 (dois) dia do mês de outubro de 2019. Eu,
Wendell de Oliveira Freire, Chefe de Cartório, digitei o presente edital, sendo assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral
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