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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA CONJUNTA Nº 10/2019
Dispõe sobre a atuação dos juízes eleitorais do Estado do Ceará durante o recesso forense (Lei Federal n.º 5.010/66,
art. 62, inciso I)
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e o CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DO
CEARÁ, no uso das atribuições previstas no Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o recesso dos órgãos do Poder Judiciário Nacional, a ser observado, anualmente, entre os dias 20 de
dezembro e 6 de janeiro, na forma prevista no art. 62, inciso I, da Lei Federal n.º 5.010/66 e na Resolução n.º 244/2016, do
Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a ininterrupção da jurisdição eleitoral durante o período do recesso,
notadamente para conhecer e prover eventuais medidas urgentes, observado o regime de plantão judiciário, na forma da
Resolução nº 71/2009, do Conselho Nacional de Justiça;
RESOLVEM:
Art. 1º No período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, de cada ano, a jurisdição continuará sendo exercida
pelos magistrados regularmente designados e investidos, em caráter de titularidade ou respondência, nos Juízos das
respectivas Zonas Eleitorais do Estado do Ceará.
Art. 2º O desempenho da atividade jurisdicional durante o recesso forense será submetido a regime de plantão, assegurada a
ininterrupção da jurisdição, exclusivamente para conhecer e prover medidas consideradas urgentes, definidas no art. 1º da
resolução nº 71/2009 do conselho Nacional de Justiça.
Art. 3º Será devido o pagamento de gratificação eleitoral aos juízes cuja frequência for informada, relativamente aos dias de
expediente compreendidos pelo período do recesso forense.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 27 de novembro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL

PORTARIA Nº 1096/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 23, inciso
LVII, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando as decisões do Pleno deste Tribunal proferidas no Recurso Eleitoral
n.º 103-67.2016.6.06.0067 e nos Autos Suplementares n.º 42-48.2018.6.06.0000, Classe 30, bem como na Ação Cautelar n.º
0601320-03.2018.6.00.0000, RESOLVE: Art. 1º. Nomear, com fundamento no art. 36 do Código Eleitoral, os componentes da
Junta Eleitoral indicada no Anexo Único, responsável pela apuração da Eleição Suplementar de 2019 a ser realizada no
município de Araciaba, no dia 1º de dezembro de 2019. Art. 2º. O juiz-presidente da Junta exercerá o poder de polícia no
respectivo município. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Fortaleza, 27 de novembro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
ANEXO ÚNICO – PORTARIA N.º 1096/2019
COMPOSIÇÃO DE JUNTA ELEITORAL – ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2019 – ARACOIABA

ZONA MUNICÍPIO JUNTA JUIZ-PRESIDENTE

67ª

ARACOIABA 67ª

CYNTHIA PEREIRA PETRI
FEITOSA

MEMBROS TITULARES

MEMBROS SUPLENTES

Marcos Aurélio da Rocha
Marinho

Francileide Santos da Silva

Laylno Kris de Oliveira Sousa

Júlio César de Sousa
Queiroz
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PORTARIA Nº 1102/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 23, inciso XLVI, do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista a solicitação contida no PAD n.º
21236/2019,
CONSIDERANDO a necessidade de recompor as estruturas e ultimar os protocolos de atendimento após o encerramento da
Revisão Biométrica de Fortaleza, no dia 29 de novembro de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º Suspender o atendimento ao público, nos dias 30/11, 2/12 e 3/12/2019, nos Cartórios Eleitorais da Capital, nos Postos
de Atendimento Descentralizado, na Diretoria do Fórum e na Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza.
Art. 2º Nos dias e nas unidades indicadas no artigo anterior, haverá expediente interno.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602464-44.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602464-44.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: BRUNO HOLANDA DOS SANTOS .
Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - OAB/CE17.600
EMENTA: ELEIÇÃO 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO. AUSÊNCIA. DESPESAS.
RECEITAS. OMISSÃO. ART. 56, II, “g”, §2º, I E II, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.553/2017. INFRINGÊNCIA. INÉRCIA.
CONTAS DESAPROVADAS.
1 –A Unidade Técnica deste Tribunal asseverou que o prestador registrou gastos com combustível sem o correspondente
registro acerca da utilização de veículos automotores. Assim, sem o registro de veículo automotor, seja a título de propriedade
do candidato, seja por locação ou cessão de bem, nas prestações de contas, exsurge evidente a ausência de informação sobre
as receitas recebidas e/ou gastos realizados para tanto.
2 –A falta de registro quanto àutilização de veículos na campanha impõe o reconhecimento de vício insanável por afetar a
confiabilidade das contas eleitorais.
3 - Descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além da inércia, a pecha insanável equivale a
23% (vinte e três por cento) do total de gastos feitos e declarados, bem como permaneceu pechas outras que devem ser
analisadas no contexto global das contas.
4 - Contas julgadas desaprovadas.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de contas, nos
termos do voto da Relatora. Fortaleza, 14/11/2019
JUIZ(A) KAMILE MOREIRA CASTRO
RELATORA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602464-44.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: BRUNO HOLANDA DOS SANTOS .
Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - OAB/CE17.600
RELATÓRIO
Trata os autos de Prestação de Contas de Campanha de BRUNO HOLANDA DOS SANTOS, concorrente ao cargo eletivo de
Deputado Estadual nas eleições de 2018, apresentada àluz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela ResoluçãoTSE nº 23.553/2017.
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As contas finais foram apresentadas em 28/11/2018, com os documentos acostados ao feito (ID’s 873327, 873377, 873427,
873477, 873527 e 873577).
Publicado edital (ID 944127), em 04/12/2018, não foi apresentada impugnação em desfavor da prestação de contas, de acordo
com certidão (ID 1088377).
Em Parecer Técnico Preliminar (ID 2564177), a Secretaria de Controle Interno solicitou a apresentação de extratos bancários
das contas abertas em nome do candidato, bem como a comprovação de uso de veículo automotor, já que houve a existência
de gastos com combustível.
O candidato foi intimado (ID 2623427), em 27/09/2019, entretanto, não apresentou manifestação, conforme certidão (ID
2654877).
No Parecer Conclusivo (ID 2699327), a Secretaria de Controle Interno opinou pela desaprovação das contas, em virtude da
permanência de irregularidades mencionadas no primeiro relatório.
Em parecer (ID 28144477), a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas.
Éo relatório adotado.
Fortaleza-CE, 14 de novembro de 2019.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602464-44.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: BRUNO HOLANDA DOS SANTOS .
Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - OAB/CE17.600
VOTO
Conforme relatado, trata-se de Prestação de Contas de Bruno Holanda dos Santos, concorrente ao cargo eletivo de Deputado
Estadual nas eleições de 2018, àluz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Ressalto inicialmente que, de acordo com a legislação eleitoral, finda a eleição, cumpre aos candidatos e partidos políticos
apresentarem àJustiça 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.
No Parecer Conclusivo (ID 2699327), a Secretaria de Controle Interno apontou as seguintes falhas nas contas de campanha:
Apresentação extemporânea das contas de campanha - item 1.1;
Registro com gastos de combustível, sem a correspondente cessão, locação ou publicidade com carro de som –item 2 e
Ausência dos extratos bancários das contas bancárias: a) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e b) de
“Outros Recursos” –itens 3.1 e 3.3.
Na primeira irregularidade, item 1.1, nota-se que as contas de campanha foram prestadas em 28/11/2018. O prazo, para tanto,
transcorreu em 06/11/2018, nos termos do art. 521, caput, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Em que pese ultrapassado o prazo legal, trata-se de mera informalidade, já que o atraso no cumprimento da obrigação de
prestar contas não prejudicou a análise e a fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral.
Quanto ao item 2, restou assentado que o então candidato comprovou gastos alusivos àcombustível, no valor de R$ 1.008,03
(mil e oito reais e três centavos). Ocorre que inexiste registro sobre cessão, locação, publicidade com carro de som, assim
como o uso de veículo automotor próprio.
Acerca dos gastos de campanha, alusivos àutilização de veículos sem o correspondente registro, écerto que tal operação deve
ser registrada e comprovada por documentos hábeis para tanto. Eis o que determinam, dessa feita, o art. 56, I, ‘g’, §2º, I e II,
todos da Resolução-TSE nº 23.553/2017, verbis:
“Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações: (…)
g) receitas e despesas, especificadas; (…)
§2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá requerer a apresentação dos seguintes
documentos, observado o que dispõe o §1º deste artigo:
I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais;
II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha eleitoral, inclusive a proveniente de bens ou
serviços estimáveis.”
Assim, sem o registro de bens relativos aos gastos com combustíveis, seja a título de propriedade do candidato, seja por
locação ou cessão, nas prestações de contas, exsurge evidente a ausência de informação sobre as receitas recebidas e/ou
gastos realizados para tanto.
Diante disso, a falta de registro quanto àutilização de veículos na campanha impõe o reconhecimento de vício insanável por
afetar a confiabilidade das contas eleitorais. Tal vício contraria, pois, o disposto no art. 17 e incisos2 da citada norma
regulamentadora, em virtude do desconhecimento quanto àorigem dos recursos empregados, bem assim das despesas
incorridas.
Por fim, insta registrar que éincabível a subsunção do caso aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso,
porque a despesa com combustível, sem o respectivo registro de veículos utilizados na campanha eleitoral, perfaz o montante
de R$ 1.008,03 (mil e oito reais e três centavos), o que representa 23% do total de despesas efetuadas (ID 813327 –7º link).
A propósito, esta Corte Regional, em casos semelhantes, considerou tais pechas, irregularidades insanáveis. Confira-se:
“EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS SPCE. FALHA FORMAL. DIVERGÊNCIA DE
DADOS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS E O EXTRATO BANCÁRIO. EXTRATO SPCE. FALHA
SUPERADA. DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES,
CESSÕES DE VEÍCULOS OU PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. (…)
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5. Por fim, quanto àomissão de receitas e gastos eleitorais, verifica-se que o candidato efetuou despesas com combustíveis
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, contrariando o disposto no
art. 56, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.553/2017. 5.1 Não há nos autos registro na prestação de contas do
candidato da aludida operação, nem consta qualquer comprovação de locação/cessão de veículo, o que caracteriza, omissão
de gastos eleitorais (locação de veículo), irregularidade apta a afetar a confiabilidade das contas do candidato. Inteligência do
§10 do art. 9º da Resolução TSE nº 23.553/2017. Precedentes TRE-CE. (...)” (TRE-CE, PC 0602331-02, Rel. DAVID SOMBRA
PEIXOTO, DJ - 08/05/2019, Pág. 7/11)
“EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. IRREGULARIDADES.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. GASTOS ELEITORAIS. OMISSÕES. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. FALHAS GRAVES.
DESAPROVAÇÃO. (...)
3. No tocante àsegunda falha, a saber: omissões de gastos eleitorais, éimportante ressaltar a existência de despesas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, perfazendo a
quantia de R$ 1.000,00. (...)
6. As falhas apontadas constituem irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e regularidade das contas, e, por
conseguinte, dificultam o efetivo controle por parte desta Justiça Especializada acerca da licitude da movimentação dos
recursos de campanha, em flagrante violação às normas insertas na Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.553/2017.
7. Contas julgadas desaprovadas.”(TRE-CE, PC 0601932-70, Rel. ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, DJ - 19/07/2019,
Pág. 58/61)
No que se refere àterceira irregularidade, itens 3.1 e 3.3, a SCI informou que não foram acostados ao feito os extratos
bancários impressos, alusivos àconta do FEFC e “Outros Recursos”, do período integral da campanha. Ressaltou, contudo,
que não houve prejuízo para o exame de mérito das contas, uma vez que os extratos eletrônicos fornecidos pelas instituições
financeiras supriram tal falta, possibilitando a fiscalização das receitas e despesas incorridas no período eleitoral.
Desta forma, não havendo dano àconfiabilidade e àfiscalização das contas de campanha, a ausência dos extratos bancários
impressos, por si só, não enseja a desaprovação das contas do prestador.
Diante do exposto, considerando a análise geral das contas, assim como a inércia em prestar esclarecimentos a Justiça, em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, VOTO pela DESAPROVAÇÃO das contas de campanha de
Bruno Holanda dos Santos referentes às Eleições 2018, nos termos do art. 77, III3, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Écomo voto, Senhor Presidente.
Fortaleza-CE, 14 de novembro de 2019.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
1. 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).
2. Art. 17. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, somente são admitidos quando
provenientes de:
I - recursos próprios dos candidatos;
II - doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas;
III - doações de outros partidos políticos e de outros candidatos;
IV - comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou
pelo partido político;
V - recursos próprios dos partidos políticos, desde que identificada a sua origem e que sejam provenientes:
a) do Fundo Partidário, de que trata o art. 38 da Lei nº 9.096/1995;
b) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
c) de doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos;
d) de contribuição dos seus filiados;
e) da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação;
f) de rendimentos decorrentes da locação de bens próprios dos partidos políticos.
VI - rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades.
3. 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):
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602464-44.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: BRUNO HOLANDA DOS SANTOS .
Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - OAB/CE17.600
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de
contas, nos termos do voto da Relatora.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
Procuradora Regional Eleitoral: LIVIA MARIA DE SOUSA
SESSÃO DE 14.11.2019.
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Processo 0600066-61.2017.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600066-61.2017.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, ALEXANDRE PEREIRA SILVA, PEDRO BEAL DE FREITAS
VASCONCELOS
Advogado do(a) REQUERENTE: IGOR BRANDAO FEITOSA DE CARVALHO - CE27747 Advogado do(a) REQUERENTE:
Advogado do(a) REQUERENTE:
DESPACHO
Determino, nos termos da Resolução TSE 23.464/2015, a intimação do órgão partidário para, no prazo de lei, apresente
documentos e ou manifestação sobre o Relatório de Diligência da SCI, id. 2025377.
Fortaleza, 1 de julho de 2019.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator.
Processo 0602170-89.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602170-89.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
REQUERENTE: MARIO CESAR DO NASCIMENTO GONCALVES .
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS OU PUBLICIDADE COM CARRO DE
SOM. EXCLUSÃO INDEVIDA DE REGISTRO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DOAÇÕES DIRETAS RECEBIDAS
DE OUTROS PRESTADORES DE CONTAS. OMISSÃO DE RECEITAS. IRREGULARIDADES GRAVES.
COMPROMETIMENTO DA LISURA E DA REGULARIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
1. Tratam os autos de Prestação de Contas de candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018, em
cumprimento àLei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições.
2. Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (id. 2321827), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, após analisar a
documentação acostada pelo requerente, manifestou-se pela desaprovação de suas contas, constatando as seguintes
irregularidades: (i) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som (item 1); (ii) exclusão de registros contábeis, sem que fosse solicitado em diligência (item 3.1); e
(iii) ausência de registro de doações diretas recebidas de outros prestadores de contas (item 3.2.2).
3. Quanto ao item 1, afirma a Secretaria de Controle Interno que existem despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em desacordo com o disposto no
art. 56, I, “g” da Resolução TSE nº 23.553/2017. 4.1 O candidato alega em sua resposta que “o veículo utilizado pelo candidato
éde sua propriedade, não precisando ser registrado na PC”. 4.2 O art. 63, §3º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017
prevê a dispensa da comprovação na prestação de contas da cessão de automóvel de propriedade do candidato para uso
pessoal durante a campanha –situação diversa da ocorrida no presente caso. Ademais, o §4º do mesmo dispositivo dispõe que
a dispensa de comprovação prevista no §3º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas do
candidato os valores das operações. 4.3 Assim, verifica-se que não há registro na prestação de contas do candidato da aludida
operação, nem consta dos autos qualquer comprovação de locação/cessão de veículo, o que caracteriza omissão de gastos
eleitorais, irregularidade apta a afetar a confiabilidade das contas do candidato. Precedentes.
4. Quanto ao item 3.1, verifica-se que foi efetuada uma exclusão contábil sem que fosse solicitada em diligências o registro
contábil com encargos financeiros no total de R$ 20,00 (vinte reais), gerando sobras financeiras na conta dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha na prestação de contas, divergindo do extrato bancário da conta 38000005-6,
uma vez que não existiram sobras. 4.1 Quanto ao item 3.2, afirma a Secretaria de Controle Interno que, “foram declaradas
doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame,
revelando indícios de omissão de receitas.” 4.2 As irregularidades detectadas caracterizam irregularidades graves, que
prejudicam a lisura e a transparência das contas apresentadas. Precedentes.
5. Desaprovação das contas. Remessa da cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de contas, nos
termos do voto do(a) Relator(a). Fortaleza, 22/11/2019
JUIZ(A) DAVID SOMBRA PEIXOTO
RELATOR
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602170-89.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
REQUERENTE: MARIO CESAR DO NASCIMENTO GONCALVES .
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas de MARIO CÉSAR DO NASCIMENTO GONÇALVES, candidato ao cargo de
Deputado Federal nas eleições de 2018, em cumprimento àLei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº
23.553/2017, a qual dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições.
Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (id. 2321827), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, após analisar a
documentação acostada pelo requerente, manifestou-se pela desaprovação de suas contas, constatando as seguintes
irregularidades: (i) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som (item 1); (ii) exclusão de registros contábeis, sem que fosse solicitado em diligência (item 3.1); e
(iii) ausência de registro de doações diretas recebidas de outros prestadores de contas (item 3.2.2).
A Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, em sede de parecer (ID. nº 2394027), manifestou-se pela desaprovação
das contas, nos termos do Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal.
Éo relatório.
Fortaleza, 22 de novembro de 2019.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602170-89.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
REQUERENTE: MARIO CESAR DO NASCIMENTO GONCALVES .
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
VOTO
Conforme relatado, tratam os autos de prestação de contas de MARIO CÉSAR DO NASCIMENTO GONÇALVES, candidato ao
cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018.
Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (ID. nº 2321827), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, após analisar a
documentação acostada pelo requerente, manifestou-se pela desaprovação de suas contas, constatando as seguintes
irregularidades:
(i) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som (item 1);
(ii) exclusão de registros contábeis, sem que fosse solicitado em diligência (item 3.1);
(iii) ausência de registro de doações diretas recebidas de outros prestadores de contas (item 3.2.2).
Inicialmente, quanto ao item 1, afirma a Secretaria de Controle Interno que existem despesas realizadas com combustíveis
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em desacordo com o
disposto no art. 56, I, “g” da Resolução TSE nº 23.553/20171.
Na ocasião, acosta a SCI a seguinte tabela:
O candidato alega em sua resposta (id. 1944277) que, “o veículo utilizado pelo candidato éde sua propriedade, não precisando
ser registrado na PC”. Contudo, tal alegativa não encontra amparo na legislação pátria, senão vejamos.
O art. 63, §3º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017 2 prevê a dispensa da comprovação na prestação de contas da
cessão de automóvel de propriedade do candidato para uso pessoaldurante a campanha –situação diversa da ocorrida no
presente caso. Ademais, o §4º do mesmo dispositivo dispõe que a dispensa de comprovação prevista no §3º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas do candidato os valores das operações, consoante leitura do
parágrafo abaixo transcrito:
§4º A dispensa de comprovação prevista no §3º deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
Dessa forma, verifico que não há registro na prestação de contas do candidato da aludida operação, nem consta dos autos
qualquer comprovação de locação/cessão de veículo, o que caracteriza, a meu ver, omissão de gastos eleitorais, irregularidade
apta a afetar a confiabilidade das contas do candidato.
Nesse sentido, vem entendendo esta egrégia Corte Eleitoral pela desaprovação das contas quando constatadas tais falhas,
consoante a leitura dos seguintes julgados abaixo colacionados:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE
VEÍCULOS OU PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM. INDÍCIOS DE OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NÃO
ESCLARECIMENTO PELO PRESTADOR. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL.
PERSISTÊNCIA DE UMA DAS IRREGULARIDADES. SUFICIENTE A COMPROMETER A TRANSPARÊNCIA E
CONFIABILIDADE DA PRESTAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso eleitoral
interposto por candidato ao cargo de Vereador nas eleições municipais de 2016 no município de Bela Cruz-CE em face da
decisão proferida pelo Juízo da 96ª Zona que julgou desaprovada a sua prestação de contas de campanha alusivas ao
supracitado pleito, nos termos do art. 68, inciso III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, por descumprimento do disposto no art.
48, I, g, da mesma resolução. 2. Fundamentaram a sentença recorrida as seguintes irregularidades: despesas realizadas com
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combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais e omissão da despesa de que trata a nota fiscal n.º 96, emitida por LOCADOR
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETROS LTDA –ME, no valor de R$ 1.011,50 (um mil e onze reais e cinquenta centavos), não
declarada na prestação de contas. 3. Quanto àprimeira irregularidade, não foi apresentada qualquer justificativa ou
documentação, mesmo regularmente notificado o recorrente para tanto. Gravidade da omissão. Precedentes (v.g: Recurso
Eleitoral nº 82306, Relator (a) MANOEL CASTELO BRANCO CAMURÇA, Publicação: DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
170, Data 13/09/2013, Página 14). 4. Quanto àsegunda irregularidade, restou sanada, pois comprovou o recorrente o
cancelamento pelo emitente da nota fiscal nº 96, susoreferida. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Desaprovação das contas de campanha do candidato. (TRE-CE –RE: 22760 BELA CRUZ –CE, Relator: ALCIDES SALDANHA
LIMA, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data de Publicação: DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 201, Data 26/10/2017,
Página 12) (grifo nosso)
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE VEREADOR. DEPÓSITO DIRETO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. GASTO COM COMBUSTÍVEL SEM
O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS EM
CONFRONTO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
DESAPROVAÇÃO. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. Na presente prestação de contas, constatou-se a inobservância dos
requisitos estabelecidos na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.463/2015, a impor a rejeição das contas de campanha.
2. A primeira irregularidade, recebimento de doação financeira, em espécie, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), direto na conta do beneficiário, em afronta ao que dispõe o art. 18, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/15, quando deveria
ter ocorrido por transferência eletrônica entre as contas do doador e daquele que se beneficiou da doação, cabendo inclusive a
devolução dos recursos, de acordo com o disposto no art. 18, §3º, da referida norma, porquanto na hipótese se tratava de
doadora plenamente identificada, no caso a genitora do referido candidato. 3. A segunda irregularidade relaciona-se a
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais (locação de veículo) ou receitas estimáveis (cessão de
veículo ou carro de som), contrariando o que dispõe o art. 48, inciso I, 'c', 'd', e, 'g' da Resolução TSE nº 23.463/2015. 4. Por
último, foi identificada omissão relativa às despesas do candidato obtida mediante confronto com nota fiscal eletrônica de
gastos eleitorais, evidenciando indícios de ausência de gastos eleitorais, ocasionando infringência ànorma do art. 48, inciso I,
alínea g da Resolução TSE nº 23.463/2015. 5. Falhas que, em conjunto, comprometem a confiabilidade e a regularidade das
contas, e dificultam o efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha. 6. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da desaprovação das contas. (TRE-CE - RE: 59370
ITAPAJÉ - CE, Relator: FERNANDO TELES DE PAULA LIMA, Data de Julgamento: 27/07/2017, Data de Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 144, Data 02/08/2017, Página 7/8) (grifo nosso)
Quanto ao item 3.1, verifico que foi efetuada uma exclusão contábil sem que fosse solicitada em diligências o registro contábil
com encargos financeiros no total de R$ 20,00 (vinte reais), gerando sobras financeiras na conta dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha na prestação de contas, divergindo do extrato bancário da conta 38000005-6, uma
vez que não existiram sobras.
Assim, a não comprovação nos extratos bancários da totalidade das receitas e despesas financeiras declaradas na prestação
de contas pode ser considerada uma irregularidade grave, uma vez que, tal inconsistência pode revelar que os extratos
bancários não fazem prova da alegada movimentação financeira havida na campanha eleitoral, resultando, pois, na
desaprovação da presente prestação de contas.
Quanto ao item 3.2, afirma a Secretaria de Controle Interno que, “foram declaradas doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de
receitas.”
Na ocasião, acosta a SCI a seguinte tabela:
Desta feita, verifico que o candidato não registrou a mencionada doação em sua prestação de contas –cujo doador éo próprio
diretório nacional do partido vinculado ao candidato –revelando indícios de omissão de receitas.
Assim, ante a ausência de declaração regular das doações recebidas durante a campanha eleitoral, resta configurada a
omissão de receitas, caracterizando assim, irregularidade grave, que prejudica a lisura e a transparência das contas
apresentadas.
Nesse sentido, vem entendendo esta egrégia Corte Eleitoral pela desaprovação das contas quando constatadas tais falhas,
consoante a leitura dos seguintes julgados abaixo colacionados:
Prestação de Contas. Partido Político. Diretório Regional. Exercício Financeiro 2013. Ausência de notas fiscais. Pagamento de
Obrigações Sociais e Fiscais. Não comprovação. Discrepância entre valores gastos declarados com Produção Audiovisual e
Assessoria jurídica. Contas. Desaprovação. Ressarcimento ao Tesouro Nacional. Suspensão, com perda, do repasse das
cotas do Fundo Partidário. Período de 7 (sete) meses. 1. A desaprovação das contas impõe a suspensão, com perda, das
cotas do Fundo Partidário, de forma proporcional e razoável. Inteligência do §3º do art. 37, da Lei n.º 9.096/95, acrescentado
pela Lei n.º 12.034, de 29 de setembro de 2009. 2. In casu, as várias faltas apontadas constituem falhas graves a comprometer
a regularidade, transparência e lisura das contas em apreço, tornando impossível o controle efetivo da arrecadação e da
aplicação de recursos por essa Justiça Especializada. 3. Os valores relativos a irregularidades na aplicação do Fundo
Partidário deverão ser ressarcidos ao erário devidamente atualizados e com recursos próprios (art. 34 Res.-TSE nº
21.841/2004). 4. Contas desaprovadas, com perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário, pelo período de 07
(sete) meses, a partir da publicação desta decisão, considerando o conjunto das irregularidades, nos termos do art. 37, §3º, da
Lei n.º 9.096/95. (TRE-CE - PC: 20045 FORTALEZA - CE, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de
Julgamento: 20/10/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data 23/10/2015, Página 07)
Recurso eleitoral. Eleições 2016. Prestação de Contas. Vereador. Irregularidade. Omissão de Despesas. Nota Fiscal.
Comprometimento da fiscalização e lisura das contas. contas desaprovadas. sentença mantida. Recurso conhecido e
desprovido. 1. Na espécie, recurso eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereador no município de Choró, nas eleições
de 2016, contra decisão do Juízo da 06ª Zona Eleitoral que julgou desaprovadas a sua prestação de contas de campanha, com
fundamento no art. 68, III da Resolução TSE nº 23.463/2015. 2. Sem maiores delongas, constata-se que a única irregularidade
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detectada nos autos foi a omissão na presente prestação de contas da despesa relativa àNota Fiscal nº 0000000052, referente
a serviços gráficos, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), apontando, assim, omissão de gastos eleitorais, em
desconformidade com o que dispõe o art. 48, I, ¿g¿ da Resolução TSE nº 23.463/2015. A referida despesa representa
aproximadamente 29% do total de despesas declaradas da campanha, impossibilitando, assim, a aplicação ao caso em
questão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Como tese de defesa, aduziu a ora Recorrente que a referida
nota foi emitida equivocadamente pelo fornecedor, não podendo, dessa forma, "ser prejudicada pela emissão errônea ou de
má-fé de fornecedores que, não atentos, expediram nota fiscal em nome do CNPJ de campanha da recorrente no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais)". Aduziu, ainda, que "o fornecedor foi devidamente procurado pela recorrente acerca desta falha,
mas, contudo a nota fiscal em apreço não poderá mais ser cancelada tendo em vista o lapso temporal de mais de um ano de
sua expedição, sendo expedida declaração do fornecedor reconhecendo o erro". 4. Compulsando os autos constata-se que
apesar de ressaltada a expedição de declaração do fornecedor reconhecendo o erro, esta sequer foi acostada aos autos.
Ademais, assiste razão àProcuradoria Regional Eleitoral quando afirma que "vale destacar que o documento fiscal oriundo da
base de dados da Receita Federal do Brasil tem presunção de veracidade, devendo prevalecer sobre a alegação sem
comprovação do recorrente de que qualquer cidadão poderia requerer que a nota fiscal fosse expedida em nome do
candidato". 5. A omissão de despesas nas prestações de contas éconsiderada irregularidade grave que acarreta a
desaprovação das contas. Precedentes deste e dos demais Tribunais. 6. Assim, considerando a gravidade da irregularidade
detectada nos autos, bem como na impossibilidade de fiscalização e análise da lisura e confiabilidade das contas, outra medida
não resta senão manter a desaprovação da prestação de contas apresentada. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e
desprovido. (TRE-CE - RE: 59803 CHORÓ - CE, Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Data de Julgamento:
14/08/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 152, Data 17/08/2018, Página 16/17)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DA CONTA "OUTROS RECURSOS". NÃO
SUPRIMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS (CONTRATAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL, COMBUSTÍVEL E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS) NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS IDENTIFICADAS. CRUZAMENTO DE DADOS.
IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LISURA E TRANSPARÊNCIA DA ANÁLISE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. (TRE-CE - PC: 37216 FORTALEZA - CE, Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA, Data de Julgamento:
13/11/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 230, Data 16/11/2018, Página 06/07)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. TESOUREIRO. REJEITADA. ART. 31 DA RTSE Nº 23.546/2017. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
CONTÁBIL DA COMPETÊNCIA. FALHA MERAMENTE FORMAL. VALOR ÍNFIMO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INFRINGÊNCIA AO ART. 180 DA LEI Nº 6.404/76. DÍVIDAS INCLUÍDAS
NO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO QUITADAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE. OFENSA AO ART. 23 DA RTSE Nº
23.432/2014.
AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO DOS CREDORES ANUENTES. IRREGULARIDADES
GRAVES.
COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA, CONFIABILIDADE E CONTROLE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. SUSPENSÃO DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. 1. Trata-se de prestação de contas do Partido
Democrático Trabalhista - PDT, Diretório Regional do Ceará, relativa ao exercício financeiro de 2015, apresentada com
fundamento na Lei 9.096/95 e na Resolução TSE nº 23.432/2014. 2. Conforme art. 31 da RTSE nº 23.546/2017, necessário
apenas que o Dirigente esteja atualmente no cargo de Presidente ou Tesoureiro ou o tenha ocupado àépoca do respectivo
exercício financeiro para que seja chamado a compor a relação processual. Éo caso dos autos, pois, nos meses de outubro a
dezembro do ano de 2015, Carlos Mauro Benevides Filho ocupou oficialmente o cargo de Tesoureiro do PDT-CE. Preliminar
de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A jurisprudência vem se manifestando no sentido de que a inobservância do princípio
contábil da competência não se revela grave, configurando falha meramente formal. Ademais, no caso vertente, os valores
envolvidos totalizam R$ 7.986,84, que representa cerca de 2,1% do total de despesas realizadas no exercício de 2015, que
somou R$ 370.661,74. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade neste tópico. 4. Infringência ao art.
180 da Lei nº 6.404/76: "As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não
circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante,
se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do art. 179 desta Lei." 5. Dívidas incluídas no
passivo circulante e não quitadas no exercício seguinte. Afronta ànorma contábil. 6. Ofensa ao art. 23 da RTSE nº
23.432/2014. Não apresentada a relação dos credores anuentes. 7. Ausente requisito formal indispensável e intransponível
para a assunção de dívida, resta caracterizada falha grave, não cabendo falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 8. Detectadas, nas presentes contas, pechas graves, que comprometem a transparência, confiabilidade
e regularidade das contas sub examine. 9. Contas desaprovadas. Suspensão de novas quotas do Fundo Partidário por 4
meses. (TRE-CE - PC: 24056 FORTALEZA - CE, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de
Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data 20/09/2019, Página 17)
Portanto, entendo que as falhas detectadas são aptas a afetar a confiabilidade das contas, configurando irregularidades graves
que comprometem a devida fiscalização das contas de campanha do candidato, ensejando a desaprovação das contas
apresentadas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral julgo DESAPROVADAS as contas de
MARIO CESAR DO NASCIMENTO GONÇALVES, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018, nos termos
do art. 77, III da Resolução TSE n.º 23.553/20173.
Por fim, tendo em vista a desaprovação das contas do candidato, determino a remessa da cópia de todo o processo ao
Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, §4º),
nos termos do art. 84 da Resolução TSE n.º 23.553/20174.
Écomo voto.
Fortaleza-CE, 22 de novembro de 2019.
DAVID SOMBRA PEIXOTO
Juiz Relator
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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1. 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:
g) receitas e despesas, especificadas;
2. Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Omissis
§3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
Omissis
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso
pessoal durante a campanha.
3. 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):
Omissis
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade; (grifo nosso)
4. Art. 84. Desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público para os fins
previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, §4º).
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602170-89.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
REQUERENTE: MARIO CESAR DO NASCIMENTO GONCALVES .
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de
contas, nos termos do voto do(a) Relator(a).
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUIZ FRANCISCO ÉRICO
CARVALHO SILVEIRA.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 22.11.2019.
Processo 0600346-61.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600346-61.2019.6.06.0000 - Cedro CEARÁ
ORIGEM: Cedro
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: KAYO VIANA FELIPE - CE34331, VICTOR HUGO DE OLIVEIRA UCHOA - CE34326
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - PRE/CE
DECISÃO
Tratam os autos de Petição referente a Prestação de Contas do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA –PMB, Diretório
Municipal de Iguatu.
Em Petição (ID 2825527), o Partido Requerente apresenta documentação (ID’s 2825577, 2825627, 2825677, 2825727,
2825777 e 2825827) e requer a regularização de suas contas referente ao exercício de 2018.
Eis um breve relato.
Decido.
Como visto, cuida-se de prestação de contas de partido –PMB –sediado no Município de Iguatu.
Em princípio, cumpre reproduzir o inteiro teor do art. 28, I, da Resolução-TSE nº 23.546/2017, verbis:
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I –juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
A partir da leitura do dispositivo acima, verifica-se que a prestação de contas anuais de partido, órgão municipal, deve ser
encaminhada ao Juízo Eleitoral competente.
No caso dos autos, por se tratar do órgão do PMB do Município de Iguatu, cabe àquele Juízo Eleitoral a competência para
processar e julgar as referidas contas.
Diante do exposto, determino a remessa destes autos ao Juízo Eleitoral da 13ª ZE –Iguatu.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 11 de novembro de 2019.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relator

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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Processo 0601967-30.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601967-30.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ITALO RIBEIRO ALVES DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: ITALO RIBEIRO ALVES
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RAPHAEL D ANTONIO PIRES - SP388954, BRENNO MARCUS GUIZZO - SP358675,
ANDRE MELO AMARO - SP359106 Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL D ANTONIO PIRES - SP388954, BRENNO
MARCUS GUIZZO - SP358675, ANDRE MELO AMARO - SP359106, ALEXANDRE BISSOLI - SP298685
DECISÃO
Trata os autos de Prestação de Contas de ÍTALO RIBEIRO ALVES, candidato ao cargo de Deputado Federal, nas Eleições
2018.
A Secretaria de Controle Interno exarou parecer preliminar para expedição de diligência (ID 2513577), apontando diversas
irregularidades e requerendo a apresentação de documentação complementar, bem como esclarecimentos correspondentes.
O candidato foi intimado em 11/09/2019 (ID 2519227).
Em Petição (ID 2564427), o candidato manifestou-se em relação a duas irregularidades apontadas pelo órgão técnico deste
Regional e, quanto às demais, requereu concessão de prazo de 3 (três) dias para a obtenção de informações complementares
e documentação necessária. Justificou seu requerimento em razão da exiguidade do prazo antes deferido, bem como na
necessidade de contratação de prestadores de serviços para o atendimento da diligência.
Em despacho (ID 2642927), foi deferida a concessão do prazo requerido para atendimento das diligências indicadas no
parecer da SCI, em face de todas as dificuldades relatadas pelo Interessado.
O candidato foi intimado em 11/10/2019 (ID 2684777).
Ato contínuo, o prestador protocolou Petições (ID’s 2720427 e 2720477), pelas quais apresenta documentos e esclarecimentos
em relação àmaioria das falhas indicadas no parecer do órgão técnico do TRE. Não obstante, no que tange àirregularidade
relativa àcomprovação de propriedade de bens cedidos a campanha, solicita nova dilação de prazo de 3 (três) dias para
apresentação de novas informações.
Igualmente, com relação àomissões de despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha, afirmou que a
questão ainda está sendo verificada junto aos responsáveis financeiros pela campanha.
No que se refere aos saques eletrônicos nos valores de R$ 50,00 e R$ 150,00 presentes no extrato eletrônico da conta de
Outros Recursos nº 82005-9 ressaltou que o erro será corrigido na prestação de contas retificadora a ser apresentada
oportunamente. Da mesma forma em relação a irregularidades indicadas quanto àsobras de campanha e despesas pagas em
espécie acima de R$ 362,01 do valor do Fundo de Caixa.
Requereu, ao fim, dilação do prazo, em três dias, para a apresentação da prestação de contas retificadora e dos demais
esclarecimentos ainda pendentes. Justificou seu pleito “(…) diante do lapso temporal entre a campanha e o presente momento,
além da farta documentação solicitada no relatório de diligências”.
Em novo despacho (ID 2817477) foi deferida uma nova concessão do prazo de 3 (três) dias requerido pelo Sr. Italo Ribeiro
Alves para complementação das diligências indicadas no parecer da SCI (ID 2513577).
O candidato foi intimado em 13/11/2019 (ID 2840427).
Em nova petição (ID 2873677) o candidato requer mais uma vez concessão de prazo, por 3 (três) dias, para a juntada dos
documentos solicitados pela SCI, bem como protocolá-los fisicamente junto ao TRE/CE com status de prestação de contas
retificadora. Justifica seu pedido “(…) em razão da dificuldade em se contatar os doadores dos referidos bens e de problemas
técnicos na elaboração e posterior gravação da prestação de contas retificadora enfrentados pela profissional de contabilidade
(...)”. Acrescentou que “(…) ainda que enviada digitalmente, não foi possível realizar o seu protocolo físico, o que énecessário
para a correta análise da prestação de contas por esta Corte.”
Éo relatório.
Decido.
Como visto, trata-se de mais um pedido de prorrogação de prazo para atendimento de diligências oriundas da Secretaria de
Controle Interno –SCI (ID 2513577).
Da análise atenta de todo o feito, verifica-se que a primeira intimação do Requerente, para tal desiderato, ocorreu em
11/09/2019 (ID 2519227). Houve, então, o primeiro pedido de dilação de prazo (ID 2564427), o qual foi deferido (ID 2642927).
O candidato foi novamente intimado em 11/10/2019 (ID 2684777).
Em seguida, foi apresentado novo requerimento (ID 2720477) para adiamento do prazo, o qual foi igualmente concedido (ID
2817477), em razão das justificativas apresentadas. Desse decisum, o Requerente foi intimado em 13/11/2019 (ID 2840427).
Não obstante todas as oportunidades disponibilizadas, o prestador, em uma terceira petição (ID 2873677), solicita nova
concessão de prazo, por 3 (três) dias, para juntada da documentação requerida.
Percebe-se assim, a existência de reiterados pedidos de prorrogação de prazos, sendo que desde a primeira intimação para
atendimento das diligências da SCI, em 11/09/2019, até o presente momento, já se passaram mais de 2 (dois) meses sem que
a parte se desincumbisse de seu ônus processual, bem como de comprovar não só o que ora se alega, como também a
inexistência de intuito protelatório.
Ademais, a deferir-se o presente pedido seria colocar o candidato em situação de vantagem em relação aos outros candidatos,
principalmente se consideramos que, da data final da apresentação das contas, até o momento, já decorreram mais de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias.
Diante de todo o exposto, indefiro o presente pedido de dilação de prazo.
Retornem os autos àSecretaria de Controle Interno e Auditoria –SCI para prosseguimento da análise das contas em apreço.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 27 de novembro de 2019.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
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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Processo 0602166-52.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602166-52.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DAVID ANDRADE DE FREITAS DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: DAVID
ANDRADE DE FREITAS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059 Advogados do(a) REQUERENTE:
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059, QUERCIA DE ANDRADE SILVA - CE25499-B
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha, relativa ao pleito de 2018, apresentada pelo então candidato ao cargo de
deputado estadual, DAVID ANDRADE DE FREITAS, 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.
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, 27 de novembro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
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 0603106-17.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COPAD
SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE DADOS PARTIDÁRIOS
EDITAL PC Nº35/2019
EDITAL PC Nº 35/2019
PJE 0603106-17.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS –EXERCÍCIO 2017
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral,
nos termos do art. 31, §3º da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas as contas do exercício financeiro de 2017 do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, ficando cientes que o Ministério
Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugná-las no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste
edital.
Fortaleza,28.11.2019
Danilo Cardoso
Secretário Judiciário, em exercício
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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Processo 0600139-62.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
SEDAP
AVISO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE PARTIDO POLÍTICO
A Secretaria Judiciária avisa, para fins do artigo 31, §1º da Resolução nº 23.546 de 18 de dezembro de 2017, do TSE, que se
encontra disponível, para consulta, a documentação do órgão estadual do PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO,
referente àsua prestação de contas do exercício de 2018, autuado neste Tribunal, em 30.4.2019, sob o nº060013962.2019.6.06.0000.
A
consulta
deve
ser
realizada
no
endereço
https://pje.tre-ce.jus.br:8443/pjeweb/ConsultaPublica/listView.seam mediante fornecimento do número do presente processo 0600139-62.2019.6.06.0000,
identificando o ID 2796527.
Fortaleza, 28.11.2019
Danilo Cardoso
Secretario Judiciário, em exercício
Processo 0602211-56.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602211-56.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PAULO ROBERTO DE SOUSA FERNANDES DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
PAULO ROBERTO DE SOUSA FERNANDES
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha, relativa ao pleito de 2018, apresentada pelo então candidato ao cargo de
deputado estadual, PAULO ROBERTO DE SOUSA FERNANDES, 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.
Elaborado Parecer Preliminar para Expedição de Diligências, foram constatadas algumas falhas.
Instado a se manifestar, o candidato apresentou documentação comprobatória com objetivo de sanar as irregularidades e ter
suas contas consideradas aprovadas.
Elaborado Parecer Técnico Conclusivo pela Secretaria de Controle Interno deste Regional, o qual, considerando o resultado
dos exames técnicos empreendidos, sugeriu que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, nos
termos do art. 77, II2, da RTSE nº 23.553/2017.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinando pela aprovação das contas com ressalvas, por inexistir vício grave que
possa comprometer a regularidade das contas.
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, foi sugerida a aprovação com ressalvas das contas em apreço, diante
da constatação das seguintes falhas:
a) detectada possível inconsistência quanto àsituação fiscal de um fornecedor, com base nos dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o que pode evidenciar indícios de omissão quanto àidentificação dos verdadeiros fornecedores;
b) apresentação incompleta dos extratos bancários da conta destinada àmovimentação do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, pois não contemplam todo o período de campanha, em afronta ao art. 56, II, alínea “a” da RTSE nº
23.553/2017.
No tocante àprimeira irregularidade, destaco que o candidato não éobrigado, pela legislação eleitoral, a contratar somente com
fornecedores que possuam regularidade fiscal, inclusive, a lei não impõe sequer o dever de comprovar tal situação.
Dessa forma, não se mostra razoável entender tal pecha como irregularidade grave.
Como bem asseverou a Procuradoria Regional Eleitoral em parecer retro:
“…necessário ressaltar que a legislação eleitoral não impõe ao candidato a obrigação de contratar somente com fornecedores
que possuam regularidade fiscal, ou sequer o dever de comprovar possuírem eles tal regularidade no momento da prestação
de contas, de modo que a mera verificação daquela inconsistência quanto a situação fiscal da empresa (status de baixada na
Receita Federal) não poder motivar, per si, a desaprovação das contas do candidato.”
Negritei
Nessa linha de raciocínio, cito precedentes:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. DESPESA EM FORNECEDOR COM SITUAÇÃO FISCAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE

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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FISCALIZAR POR PARTE DO CANDIDATO. NOTA FISCAL REGULARMENTE EMITIDA E ACOSTADA. NÃO
COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão proferida pelo Juízo a quo, que julgou desaprovadas as
contas de campanha do recorrente, com fundamento no art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
2. Na sentença, entendeu o Juízo Eleitoral que houve falha referente a despesa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), posto
que realizada em empresa fornecedora com situação fiscal irregular junto àSecretaria da Receita Federal do Brasil no
momento da emissão da nota fiscal, o que afetaria a confiabilidade das contas, demandando sua desaprovação.
3. Entendo, entretanto, que não cabe ao candidato a função de fiscalizar a regularidade da situação da empresa fornecedora
junto àSecretaria da Receita Federal do Brasil, posto que inexiste norma que imponha tal função ao cidadão.
4. Éde se levar em conta, também, que a análise da confiabilidade e regularidade das contas não restou prejudicada em razão
da referida irregularidade junto àSecretaria da Receita Federal do Brasil, posto que o estabelecimento emitiu regularmente nota
fiscal no momento da compra, tendo sida devidamente apresentada na presente prestação de contas, e que a pendência que
existia junto àSecretaria da Receita Federal do Brasil naquele momento fora devidamente sanada - conforme se verifica do
documento acostado aos autos.
5. Reforma da sentença.
6. Recurso conhecido e provido. Aprovação das contas.
(TRE-CE, RECURSO ELEITORAL n 39450, ACÓRDÃO n 39450 de 07/03/2018, Relator CASSIO FELIPE GOES PACHECO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 46, Data 09/03/2018, Página 9 )
Negritei
Prestação de contas. Candidato a Deputado Federal. Eleições de 2018.
- Recebimento de doação financeira e posterior transferência (doação) do valor a outro candidato, sem registro da doadora
originária na prestação de contas. Art. 31, §3º, da Resolução TSE Nº 23.553/2017. Outros documentos e procedimentos que
permitiram a análise das contas pelo órgão técnico, com identificação da doadora originária e comprovação do lastro do
recurso financeiro. Irregularidade que não enseja a desaprovação das contas.
- Descumprimento quanto àentrega de relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral.
Detecção de doações recebidas e gastos efetuados em data anterior àdata inicial de entrega da prestação de contas parcial,
não informadas àépoca. Omissões que não causaram prejuízo àtransparência das contas em seu conjunto, pois a prestação
de contas final trouxe a totalidade das receitas e das despesas, sem indícios de omissões passíveis de apuração em
procedimento de circularização. Irregularidades que não ensejam a desaprovação das contas, na forma do art. 50, §§6º e 7º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
- Transferências de recursos a outros candidatos ou partidos políticos, com informações divergentes nas prestações de contas
dos beneficiários. Impossibilidade de conferência de dados relativos a transferências efetuadas a outros candidatos ou partidos
políticos, em virtude da ausência das respectivas prestações de contas. Candidato prestador não tem ingerência sobre a
prestação de contas de outros candidatos, sejam doadores ou beneficiários de recursos. Valores transferidos devidamente
informados e comprovados na prestação de contas. Irregularidade, decorrente da responsabilidade solidária dos prestadores,
que não justifica a desaprovação das contas.
- Irregularidade da situação fiscal de fornecedor junto àSecretaria da Receita Federal do Brasil. Pagamento em pequeno valor
àempresa com status de baixada na Receita Federal. Despesa informada e nota fiscal apresentada. Irregularidade que não
justifica a desaprovação das contas.
- Omissão de despesas na prestação de contas. Art. 56, I, g, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Diferença entre o valor
declarado e o valor constante nas notas fiscais emitidas pelas empresas fornecedoras. Falha grave que impossibilita
reconhecer a origem do recurso e compromete a lisura da prestação de contas, impondo-se a desaprovação das contas.
- Doação financeira registrada na prestação de contas, no valor de R$ 5.000,00, recebida por meio de cheque. Violação do art.
22, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Recurso caracterizado como de origem não identificada, conforme art. 22 c/c art.
34, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017. Desaprovação das contas e necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
- Divergência de valor da sobra de campanha e do valor efetivamente restituído ao partido. Art. 53 da Resolução TSE nº
23.553/2017. Diferença que constitui sobra de campanha, cabendo seu recolhimento ao órgão partidário da circunscrição do
pleito. Irregularidade que não enseja a desaprovação das contas.
Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de RONI ao Tesouro Nacional e de sobras de campanha ao órgão
partidário.
(TRE-MG, PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060354363, ACÓRDÃO de 30/11/2018, Relator ANTÔNIO AUGUSTO MESQUITA
FONTE BOA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/11/2018 ).
Negritei
Com relação àsegunda irregularidade, apesar de os extratos bancários não contemplarem todo o período de campanha, o
Parecer Técnico Conclusivo (ID 2697727) informou que foi possível realizar a correta análise das contas por meio dos extratos
eletrônicos, in verbis:
“Não foram detectadas divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos.”
Dessa forma, não obstante o descumprimento da norma, não restou prejudicada a transparência, o exame e a confiabilidade
das presentes contas, tendo sido possível a realização do competente exame pela SCI, por meio dos extratos existentes no
SPCE WEB, o que enseja apenas a aposição de ressalva.
Nesse sentido, colaciono:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2018. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS AUSENTES.
CONSULTA AOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SPCEWEB).
PORTAL DE DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURAS E CONTAS ELEITORAIS (DIVULGACANDCONTAS). MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. DIVERGÊNCIA. ESCLARECIMENTOS DO CANDIDATO CONFIRMADOS PELOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
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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RESSALVAS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. RECURSOS UTILIZADOS EM CAMPANHA ELEITORAL. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL PELA EMPRESA E DE CHEQUE SEM FUNDOS PELO CANDIDATO. IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. REMESSA DO PROCESSO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Trata-se de prestação de contas (Resolução TSE nº 23.553/2017) relativa àarrecadação e aplicação de recursos financeiros
na campanha eleitoral de 2018.
2. A unidade técnica destacou quatro falhas em sua manifestação conclusiva (itens 7, 8, 9 e 10).
3. Em relação aos itens 7 e 8, a Secretaria de Controle Interno explicitou que "dentro do sistema SPCEWEB 2016/2018, existe
um módulo específico para consulta aos "extratos bancários", no formato eletrônico, de contas vinculadas ao CNPJ dos
prestadores de contas (candidatos ou partidos políticos) registrados na Justiça Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art.
15, caput, e §§1º, 2º. 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, corroborado pelo Comunicado nº 32.228/2018 do Banco
Central do Brasil, os quais são encaminhados pelas instituições financeiras ao TSE através do sistema SIMBA, possibilitando,
assim, a este setor de exame de contas fazer integral consulta dos lançamentos a crédito e a débito e o cruzamento de dados
com as prestações de contas então apresentadas". Ressalte-se que os extratos bancários eletrônicos estão acessíveis àampla
fiscalização a partir do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/).
Ausentes os extratos bancários que deveriam ter sido obrigatoriamente apresentados pelo candidato, pode a unidade técnica
consultar, "de forma subsidiária, as informações extraídas dos extratos eletrônicos para verificar se houve ou não o
saneamento das pendências". A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que, "embora persista a obrigação de apresentação
dos extratos bancários, a Justiça Eleitoral pôde ter acesso às informações de movimentação financeira do candidato via
sistema próprio". Desse modo, apesar da omissão do candidato, a falha foi saneada pela consulta aos extratos eletrônicos,
justificando-se, nesse ponto, a aposição de ressalva àprestação de contas, se não houvesse outro fundamento suficiente para
sua desaprovação.
(...)
6. A omissão de gastos eleitorais compromete a confiabilidade das contas e enseja sua desaprovação, conforme jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido: "A omissão de despesas éfalha grave que compromete a confiabilidade das
contas. Tal irregularidade inviabiliza a verificação da representatividade da quantia tida como irregular no contexto total das
contas e, consequentemente, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente." (TSE, Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 211611, Acórdão, Relatora Min. Rosa Weber, DJe 19/08/2017.)
7. A falha destacada compromete a transparência e a confiabilidade das contas de campanha, omitindo-se o candidato em
apresentar justificativas ou documentos idôneos para sanear a irregularidade.
8. O requerente não demonstrou regularidade na arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais, não apresentando
todas as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
9. De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "vícios graves e que prejudicam a análise das contas [...]
impedem a aprovação das contas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 39884, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 23/08/2018). Assim, "não são aplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando as falhas são graves e inviabilizam a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral
(AgR-Al 902-55, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 16.11.2015)" [TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 46294, Acórdão,
Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 03/10/2018].
Desaprovada a prestação de contas de campanha eleitoral de ROBSON GONÇALVES MONTEIRO, referente às Eleições de
2018, com remessa do processo ao Ministério Público, na forma dos arts. 77, III, e 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
22, §4º, da Lei nº 9.504/1997.
(TRE-CE, PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0601992-43, ACÓRDÃO n 0601992-43 de 24/06/2019, Relator JOSÉ VIDAL SILVA
NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 122, Data 04/07/2019, Página 8/11 )
Negritei
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEITO ELEITORAL CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DO EXTRATO BANCÁRIO.
EXISTÊNCIA DE EXTRATOS ELETRÔNICOS ENCAMINHADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE ASSINATURA
DO CANDIDATO NOS EXTRATOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
FALHAS MERAMENTE FORMAIS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A despeito da apresentação ou não da totalidade dos extratos bancários pelo candidato prestador, os extratos eletrônicos
encaminhados àJustiça Eleitoral por instituição financeira, por meio de convênio, possibilita a efetiva fiscalização das receitas e
despesas realizadas na campanha, épossível a aprovação das contas com ressalvas.
A ausência de assinatura do candidato nos extratos da prestação de contas emitidos pelo sistema SPCE configura falha formal
que não impede seu exame, sobretudo quando presente procuração judicial devidamente assinada, conferindo amplos poderes
ao advogado que representa o candidato na demanda.
A falta de envio de relatório financeiro não tem o propósito nem o efeito de prejudicar a transparência ou o controle social das
doações recebidas, sobretudo quando o candidato não fez qualquer movimentação financeira nas contas abertas de
campanha, de modo que a impropriedade não conduz àdesaprovação das contas.
Contas aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(TRE-MS, PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060105905, ACÓRDÃO n 060105905 de 30/07/2019, Relator DJAILSON DE SOUZA,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 2245, Data 07/08/2019, Página 9/11)
Negritei
Ante o exposto, com esteio nos arts. 77, II, da RTSE nº 23.553/2017 e 56, III3, do Regimento Interno deste Tribunal, julgo
aprovada com ressalvas a presente prestação de contas de campanha eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 27 de novembro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
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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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):
(…)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
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 0601933-55.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601933-55.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS SANO DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE:
CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS SANO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - CE010857 Advogado do(a) REQUERENTE:
DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - CE010857
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha, relativa ao pleito de 2018, apresentada por CLÁUDIA CRISTINA DOS
SANTOS SANO, então candidata ao cargo de deputado federal, 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.
Elaborado, pela Secretaria de Controle Interno (SCI), Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (id nº 2511777), foram
detectadas algumas falhas nas presentes contas.
Instada a se manifestar, a candidata permaneceu silente, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para
tanto.
Emitido, assim, Parecer Técnico Conclusivo pela SCI, o qual, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos,
sugeriu que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 77, II2, da RTSE nº
23.553/2017.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinando pela aprovação das contas com ressalvas, por inexistirem irregularidades
que comprometam sua 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, foi sugerida a aprovação com ressalvas das contas em apreço, diante
da constatação das seguintes falhas:
a) informada, pela candidata, apenas a abertura da conta bancária relativa ao recebimento de recursos oriundos do FEFC;
b) não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas;
c) detectadas divergências entre as informações da conta bancária registrada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral;
d) existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em tela.
Em análise de tais pechas, verifico que todas decorrem do fato de a candidata ter informado tão somente a abertura da conta
bancária referente aos recursos do FEFC.
Contudo, apesar de não informadas as demais contas bancárias pela candidata, não houve óbice àanálise das contas, pois,
por meio dos extratos eletrônicos, a Secretaria de Controle Interno deste Regional efetuou os exames necessários, inclusive no
que pertine às demais contas não registradas.
Assim, esclarecidas as pechas por meio dos extratos eletrônicos encaminhados pela Instituição Financeira, não há que se falar
em irregularidade grave, pois demonstrada, na espécie, a ausência de movimentação financeira e permitido o exame das
contas.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2018. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. EXTRATOS BANCÁRIOS AUSENTES.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENCAMINHADOS ÀJUSTIÇA ELEITORAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SPCE WEB.
RESSALVA. ABERTURA TARDIA DA CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADES GRAVES.
CONFIABILIDADE DAS CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. REMESSA DO PROCESSO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
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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1. Trata-se de prestação de contas (Resolução TSE nº 23.553/2017) relativa àarrecadação e aplicação de recursos financeiros
na campanha eleitoral de 2018.
2. Embora não tenha o prestador apresentado os necessários demonstrativos bancários, se a unidade técnica puder verificar
os extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral pela instituição financeira, épossível a aprovação das contas com
ressalvas, quando demonstrada a regular tramitação dos recursos ou a eventual ausência de movimentação financeira, salvo
se houver outra irregularidade grave para justificar a desaprovação.
(...)
7. O conjunto de falhas destacadas compromete a transparência e a confiabilidade das contas de campanha, omitindo-se o
candidato em apresentar justificativas ou documentos idôneos para corrigi-las.
8. O requerente não demonstrou regularidade na arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais, não apresentando
todas as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
9. De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "vícios graves e que prejudicam a análise das contas [...]
impedem a aprovação das contas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 39884, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 23/08/2018). Assim, "não são aplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando as falhas são graves e inviabilizam a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral
(AgR-Al 902-55, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 16.11.2015)" [TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 46294, Acórdão,
Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 03/10/2018].
10. Desaprovada a prestação de contas de campanha eleitoral de PEDRO MANOEL PERES PINTO, referente às Eleições de
2018, com remessa do processo ao Ministério Público, na forma dos arts. 77, III, e 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
22, §4º, da Lei nº 9.504/1997.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602555-37, ACÓRDÃO n 0602555-37 de 18/09/2019, Relator JOSÉ VIDAL SILVA NETO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data 20/09/2019, Página 17/21 )
Negritei
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS SPCE. FALHA FORMAL. DIVERGÊNCIA DE DADOS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS E O EXTRATO BANCÁRIO. EXTRATO SPCE. FALHA SUPERADA.
DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE
VEÍCULOS OU PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
1. Tratam os autos de Prestação de Contas de JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA MOURA FILHO, candidato ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2018, em cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017,
a qual dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas
nas eleições.
2. Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (id. 1151277), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, ratificando o parecer
emitido anteriormente (id. 920627), opina pela desaprovação das contas do candidato, em razão das seguintes irregularidades:
(i) os extratos das contas bancárias que comprovam a regularidade dos gastos com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não constam na prestação de contas retificadora contrariando o disposto no art. 56, inciso II, alínea "a", c/c
art. 67, ambos da Res. TSE 23.553/2017; (ii) a existência de gastos com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som estaria em desconformidade com o disposto no art. 9º, §10, da
Res. TSE nº 23.553/2017; e (iii) a presença de um débito e um crédito de R$ 777,80 (setecentos e setenta e sete reais e
oitenta centavos), em 05/11/2018, na conta 51157-9, que não constou no extrato eletrônico fornecido pela instituição bancária.
3. Inicialmente, quanto àausência de documentos obrigatórios na prestação de contas, consoante Parecer Técnico Conclusivo
(ID. 1151277), de fato, os referidos extratos não constam na prestação de contas retificadora, contrariando o disposto no art.
56, inciso II, alínea "a", c/c art. 67, ambos da Res. TSE 23.553/2017, porém conforme Certidão (ID. 1588527), foi realizada a
juntada dos extratos eletrônicos extraídos do SPCE, razão pela qual entende-se que houve uma falha meramente formal.
4. Quanto àpresença de um débito e um crédito de R$ 777,80 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), em
05/11/2018, na conta 51157-9, que não constou no extrato eletrônico fornecido pela instituição bancária, conforme apontado no
parecer técnico conclusivo (ID. 1151277), verifico que no documento (ID. 905177), consta recibo e cheque (nº 850028) no valor
de R$ 777,80 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) referente ao fornecedor "Expressão Gráfica". Ademais,
verifica-se que o valor e o número do cheque coincidem com o constante do extrato disponibilizado no ID. 1588777, razão pela
qual resta superada a referida irregularidade.
5. Por fim, quanto àomissão de receitas e gastos eleitorais, verifica-se que o candidato efetuou despesas com combustíveis
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, contrariando o disposto no
art. 56, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.553/2017. 5.1 Não há nos autos registro na prestação de contas do
candidato da aludida operação, nem consta qualquer comprovação de locação/cessão de veículo, o que caracteriza, omissão
de gastos eleitorais (locação de veículo), irregularidade apta a afetar a confiabilidade das contas do candidato. Inteligência do
§10 do art. 9º da Resolução TSE nº 23.553/2017. Precedentes TRE-CE.
6. Desaprovação das contas. Remessa da cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602331-02, ACÓRDÃO n 0602331-02 de 30/04/2019, Relator DAVID SOMBRA PEIXOTO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 82, Data 08/05/2019, Página 7/11 )
Negritei
Nesses moldes, cuida-se de falhas que merecem apenas a aposição de ressalvas àaprovação.
Como bem inferiu o Órgão Técnico deste Regional em parecer conclusivo:
“Diante do exposto, não obstante a candidata ter informado nas suas contas de campanha somente a conta bancária do FEFC
nº 43588-0, verifica-se no módulo do SPCEWEB –Extrato Bancário, que a prestadora de contas também abriu as contas
43589-9 e 47587-2, ambas sem movimentação financeira.
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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(…)
Com relação às críticas dos itens 10.1, 10.2 e 10.3 do presente parecer conclusivo, as mesmas ocorreram porque a candidata
informou em sua prestação de contas somente a conta do FEFC nº 43588-0, não registrando as contas 43587-2 e 43589-9.
(...)
Conforme já mencionado no item 1.2 do presente parecer conclusivo, não obstante a candidata ter informado nas suas contas
de campanha somente a conta bancária do FEFC nº 43588-0, verifica-se no módulo do SPCEWEB –Extrato Bancário, que a
prestadora de contas também abriu as contas 43589-0 e 47587-2, ambas sem movimentação financeira.
Isto posto, apesar da inércia da candidata, entendemos caber ressalva, visto que analisando tecnicamente os documentos
acostados aos autos, verifica-se que foi juntado o extrato bancário da conta do FEFC nº 43588-0, com a movimentação
financeira em consonância com a constante na prestação de contas em exame. Ademais, os extratos constantes no
SPCEWEB, das contas não informadas (43589-9 e 47587-2), demonstram que não houve movimentação financeira nas
mesmas. Portanto, entendemos que a irregularidade pode ser caracterizada como um erro formal que não comprometeu a
análise das contas”.
Ante o explicitado, não havendo comprometimento da transparência, regularidade e confiabilidade das contas, impõe-se
somente a aplicação de ressalvas.
ISSO POSTO, com esteio nos arts. 77, II, da RTSE nº 23.553/2017 e 56, III3, do Regimento Interno deste Tribunal, julgo
aprovada com ressalvas a presente prestação de contas de campanha eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 27 de novembro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
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):
(…)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
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 0600063-09.2017.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600063-09.2017.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, ALEXANDRE PEREIRA SILVA, PEDRO BEAL DE FREITAS
VASCONCELOS
Advogados do(a) REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395, IGOR BRANDAO FEITOSA
DE CARVALHO - CE27747 Advogado do(a) REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395
Advogado do(a) REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395
Considerando a petição id , através da qual o PPS - Estadual, Alexandre Pereira Silva e Pedro Beal Freitas Vasconcelos,
Presidente e Tesoureiro, respectivamente, juntam aos presentes autos virtuais, as respectivas procurações, determino as
intimações dos mesmos, através do advogado constituído, Dr. HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JÚNIOR, OAB/CE
25.395, para ofertarem manifestação sobre as irregularidades apontadas no Relatório de Diligência da SEAUD/COAUD/SCI id
2039227.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 29 de outubro de 2019.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator
Processo 0602266-07.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602266-07.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MANOEL ROSA FILHO DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: MANOEL ROSA FILHO
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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Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ADRIANO ALVES PESSOA - CE96693 Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO ALVES
PESSOA - CE96693
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha, relativa ao pleito de 2018, apresentada pelo candidato ao cargo de deputado
federal, MANOEL ROSA FILHO, 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.
Elaborado, pela Secretaria de Controle Interno (SCI), Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (id nº 2130727), foram
detectadas algumas falhas nas presentes contas.
Instado a se manifestar, o candidato deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão id n° 2177927.
Todavia, após decorrido o prazo, o requerente atravessou nos autos a petição de id nº 2332827, apresentando esclarecimentos
acerca das pechas constatadas pela SCI.
Os autos seguiram para emissão de parecer técnico conclusivo, tendo a SCI, acertadamente, deixado de levar em
consideração os argumentos expostos na referida petição, em aplicação do instituto da preclusão, conforme tese fixada por
este Tribunal na PC nº 0602482-65.2018.6.06.0000, sugerindo, no entanto, a aprovação das contas, nos termos do art. 77, I2,
da RTSE nº 23.553/2017, por entender superadas as falhas após nova análise.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinando pela aprovação das contas, dada a ausência de irregularidades.
Veio-me concluso. Passo a decidir.
Conforme relatado, trata-se de processo atinente àarrecadação e gastos de recursos financeiros na campanha eleitoral de
2018.
Juntado ao feito os documentos estabelecidos pelo art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e realizada minuciosa análise
pelo Setor competente, foram apontadas duas inconsistências, as quais, contudo, não se tratam de requisitos/exigências
contidos na legislação eleitoral, razão pela qual restaram superadas.
Dessa forma, tendo sido a prestação de contas sob exame apresentada dentro do prazo e de acordo com as exigências legais
e não subsistindo falhas que comprometem o controle e a transparência das contas, impõe-se, de fato, a 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, 27 de novembro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
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 0602294-72.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602294-72.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VICENTE LINHARES DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: VICENTE
LINHARES DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - CE016561 Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER
NOGUEIRA DA SILVA - CE016561 DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha, relativa ao pleito de 2018, apresentada por VICENTE LINHARES DOS
SANTOS, então candidato ao cargo de deputado federal, 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.
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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Elaborado Parecer Técnico Conclusivo pela Secretaria de Controle Interno deste Regional, o qual, considerando o resultado
dos exames técnicos empreendidos, sugeriu que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, nos
termos do art. 77, II2, da RTSE nº 23.553/2017, ante a ausência do extrato da conta bancária destinada àmovimentação de
Outros Recursos.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinando pela aprovação das contas com ressalvas, por não existirem vícios graves
que afetem a transparência e a confiabilidade das contas.
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 técnico competente, na espécie, restou detectada, em resumo, apenas uma
inconsistência que levou o Órgão Técnico e a Procuradoria Regional Eleitoral a opinarem pela aposição de ressalvas às
presentes contas, qual seja, ausência do extrato bancário da conta destinada àmovimentação de Outros Recursos.
De fato, quando a ausência de apresentação do extrato bancário pelo candidato ésuprida com o encaminhamento dos extratos
eletrônicos pela Instituição Financeira não há falha grave, pois, o exame das contas restou possível por tal meio.
Assim, a despeito de haver descumprimento ao comando previsto no art. 56, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE nº
23.553/2017, que determina a obrigatoriedade ao prestador de contas de apresentar os extratos completos das contas
bancárias abertas em seu nome, o controle não foi prejudicado.
Portanto, não havendo comprometimento da transparência, regularidade e confiabilidade das contas, impõe-se somente a
aplicação de ressalvas.
Nesse sentido, cito:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2018. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS AUSENTES.
CONSULTA AOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SPCEWEB).
PORTAL DE DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURAS E CONTAS ELEITORAIS (DIVULGACANDCONTAS). MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. DIVERGÊNCIA. ESCLARECIMENTOS DO CANDIDATO CONFIRMADOS PELOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
RESSALVAS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. RECURSOS UTILIZADOS EM CAMPANHA ELEITORAL. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL PELA EMPRESA E DE CHEQUE SEM FUNDOS PELO CANDIDATO. IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. REMESSA DO PROCESSO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Trata-se de prestação de contas (Resolução TSE nº 23.553/2017) relativa àarrecadação e aplicação de recursos financeiros
na campanha eleitoral de 2018.
2. A unidade técnica destacou quatro falhas em sua manifestação conclusiva (itens 7, 8, 9 e 10).
3. Em relação aos itens 7 e 8, a Secretaria de Controle Interno explicitou que "dentro do sistema SPCEWEB 2016/2018, existe
um módulo específico para consulta aos "extratos bancários", no formato eletrônico, de contas vinculadas ao CNPJ dos
prestadores de contas (candidatos ou partidos políticos) registrados na Justiça Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art.
15, caput, e §§1º, 2º. 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, corroborado pelo Comunicado nº 32.228/2018 do Banco
Central do Brasil, os quais são encaminhados pelas instituições financeiras ao TSE através do sistema SIMBA, possibilitando,
assim, a este setor de exame de contas fazer integral consulta dos lançamentos a crédito e a débito e o cruzamento de dados
com as prestações de contas então apresentadas". Ressalte-se que os extratos bancários eletrônicos estão acessíveis àampla
fiscalização a partir do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (http://divulgacandcontas.tse.jus.br/).
Ausentes os extratos bancários que deveriam ter sido obrigatoriamente apresentados pelo candidato, pode a unidade técnica
consultar, "de forma subsidiária, as informações extraídas dos extratos eletrônicos para verificar se houve ou não o
saneamento das pendências". A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que, "embora persista a obrigação de apresentação
dos extratos bancários, a Justiça Eleitoral pôde ter acesso às informações de movimentação financeira do candidato via
sistema próprio". Desse modo, apesar da omissão do candidato, a falha foi saneada pela consulta aos extratos eletrônicos,
justificando-se, nesse ponto, a aposição de ressalva àprestação de contas, se não houvesse outro fundamento suficiente para
sua desaprovação.
(...)
6. A omissão de gastos eleitorais compromete a confiabilidade das contas e enseja sua desaprovação, conforme jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido: "A omissão de despesas éfalha grave que compromete a confiabilidade das
contas. Tal irregularidade inviabiliza a verificação da representatividade da quantia tida como irregular no contexto total das
contas e, consequentemente, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente." (TSE, Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 211611, Acórdão, Relatora Min. Rosa Weber, DJe 19/08/2017.)
7. A falha destacada compromete a transparência e a confiabilidade das contas de campanha, omitindo-se o candidato em
apresentar justificativas ou documentos idôneos para sanear a irregularidade.
8. O requerente não demonstrou regularidade na arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais, não apresentando
todas as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
9. De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "vícios graves e que prejudicam a análise das contas [...]
impedem a aprovação das contas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 39884, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 23/08/2018). Assim, "não são aplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando as falhas são graves e inviabilizam a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral
(AgR-Al 902-55, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 16.11.2015)" [TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 46294, Acórdão,
Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 03/10/2018].
Desaprovada a prestação de contas de campanha eleitoral de ROBSON GONÇALVES MONTEIRO, referente às Eleições de
2018, com remessa do processo ao Ministério Público, na forma dos arts. 77, III, e 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
22, §4º, da Lei nº 9.504/1997.
(TRE-CE, PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0601992-43, ACÓRDÃO n 0601992-43 de 24/06/2019, Relator JOSÉ VIDAL SILVA
NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 122, Data 04/07/2019, Página 8/11 )
Negritei
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEITO ELEITORAL CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DO EXTRATO BANCÁRIO.
EXISTÊNCIA DE EXTRATOS ELETRÔNICOS ENCAMINHADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE ASSINATURA
DO CANDIDATO NOS EXTRATOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
FALHAS MERAMENTE FORMAIS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A despeito da apresentação ou não da totalidade dos extratos bancários pelo candidato prestador, os extratos eletrônicos
encaminhados àJustiça Eleitoral por instituição financeira, por meio de convênio, possibilita a efetiva fiscalização das receitas e
despesas realizadas na campanha, épossível a aprovação das contas com ressalvas.
A ausência de assinatura do candidato nos extratos da prestação de contas emitidos pelo sistema SPCE configura falha formal
que não impede seu exame, sobretudo quando presente procuração judicial devidamente assinada, conferindo amplos poderes
ao advogado que representa o candidato na demanda.
A falta de envio de relatório financeiro não tem o propósito nem o efeito de prejudicar a transparência ou o controle social das
doações recebidas, sobretudo quando o candidato não fez qualquer movimentação financeira nas contas abertas de
campanha, de modo que a impropriedade não conduz àdesaprovação das contas.
Contas aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(TRE-MS, PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060105905, ACÓRDÃO n 060105905 de 30/07/2019, Relator DJAILSON DE SOUZA,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 2245, Data 07/08/2019, Página 9/11)
Negritei
Ante o exposto, com esteio nos arts. 77, II, da RTSE nº 23.553/2017 e 56, III3, do Regimento Interno deste Tribunal, julgo
aprovada com ressalvas a presente prestação de contas de campanha eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 27 de novembro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
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):
(…)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
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;
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 125/2019 Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na Sessão de
Julgamento do dia 03/12/2019, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo
na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601990-73.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: GEORGE LIMA DE ARAÚJO
ADVOGADOS: André Luiz de Souza Costa – CE10550, Adriano Cândido de Castro - CE19566
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
------------------------------------------------------------------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602456-67.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
EMBARGANTE: JOSÉ GERALDO ARAÚJO CORREIA
ADVOGADA: Clara Rachel Feitosa Petrola - CE015946
ASSUNTO: Embargos de Declaração - Prestação de Contas – Eleições 2018 – Desaprovação - Candidato - Cargo - Deputado
Estadual
------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603014-39.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: FRANCISCA AURINEIDE E SILVA
ADVOGADA: Célia Germano Alves - CE38983
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Federal
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 224

Fortaleza, sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Página 23

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
009ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PETIÇÃO
PROCESSO N.º 73-07.2019.6.06.0009
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE RUSSAS/CE
ADVOGADA: TANIA TEREZINHA MARTINS SANTIAGO, OAB/RN 8341
DECISÃO
R.H.
Registre-se e autue-se como Petição.
Trata-se de prestação de contas eleitorais, referentes à Campanha das Eleições do ano de 2012, apresentada pela Comissão
Provisória Municipal de Russas, do Partido Social Cristão – PSC.
Ocorre que o referido partido teve suas contas de Campanha julgadas como não apresentadas, após trâmite regular do
processo de Prestação de Contas, autos n.º 44-54.2019.6.06.0009, com trânsito em julgado da sentença que julgou o referido
processo em 10/09/2019.
A Resolução TSE n.º 23.376/2012, legislação aplicável à época, não trazia a previsão de apresentação de contas de partido,
após terem sido julgadas não prestadas, para fins de regularização ou divulgação, apenas para as contas de candidato (ex vi,
art. 51, § 2º, da Res. TSE n.º 23.376/2012)
Isto posto, deixo de receber a presente prestação de contas.
Intime-se, após, arquive-se.
Russas, 27 de setembro de 2019.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
JUIZ ELEITORAL DA 09ª ZONA

015ª Zona Eleitoral
Decisões
Publicação de Decisão - Autos nº 44-36.2019.6.06.0015
Protocolo: 3.786/2019
Autos: 44-36.2019.6.06.0015
Natureza: Prestação de Contas Anual – Classe 25 - Exercício 2017
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB em Orós/CE
DECISÃO
R.h.
Vistos em correição ordinária anual.
Trata-se de procedimento de prestação de contas anual de partido político, no qual restou omisso o PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB em Orós/CE quanto à apresentação de suas contas para o exercício financeiro de 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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De fato, conforme verificado pela certidão de fl. 02, nada foi apresentado ao Cartório Eleitoral até prazo limite para
apresentação das contas partidárias.
Assim, notificou-se a direção superior do partido político – tendo em vista que não se encontrava vigente, à época da
notificação, a direção municipal -, nos termos do art. 28, §5ºda Res. TSE nº 23.546/2017 -, para, no prazo de 72h (setenta e
duas horas), suprir a omissão. Verifico, contudo, o decurso in albis do prazo, conforme certificado à fl. 20.
Assim dispõe a supracitada norma, em seu art. 30, III:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas:
[...]
III - o Presidente do Tribunal ou Juiz deve determinar:
a) a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
Desse modo, em cumprimento ao disposto no dispositivo supracitado, DETERMINO a imediata suspensão de distribuição ou
repasses de quotas do fundo partidário ao diretório municipal da agremiação em tela, com respectivo cadastro no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO. Oficie-se aos diretórios regional e nacional da agremiação, de modo a
cientificá-los acerca da presente decisão.
Em seguida, proceda-se à consulta aos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral, juntando aos autos os extratos bancários
do presente partido, caso hajam sido enviados, e colham-se as informações acerca de eventuais recibos de doação e registro
de repasses ou distribuição do fundo partidário para o exercício financeiro em análise.
Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Ao final, voltem-me conclusos para sentença.
Expedientes necessários.
Icó/CE, 25 de novembro de 2019.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE

019ª Zona Eleitoral
Editais
Publicação de Edital
EDITAL n.º 66/2019
O MM. Juiz Eleitoral da 19ª Zona, sediada em Tauá, Dr. Marcelo Durval Sobral Feitosa, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO LIBERDADE, legenda
partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018,
através do Requerimento, protocolizado sob o n.º 060001-38.2019.6.06.0019 (Pje), lista de apoiamento de eleitores para a
criação de tal partido contendo 03 (três) lotes de assinaturas, distribuídas nos lotes n.º CE00190000008, CE00190000009 e
CE00190000010 do SAPF (Sistema de Apoiamento a Partidos em Formação), a qual se encontra disponível para consulta nas
dependências deste cartório eleitoral, podendo ser impugnada por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo
de cinco dias contados da publicação do presente edital, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela zona
eleitoral, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume e publicado no
Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Tauá/CE, aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu, __________, Antonio Eder
Ferreira Lima, Chefe do Cartório Eleitoral da 19ª Zona, lavrei e conferi o presente edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA
Juiz da 19ª Zona Eleitoral

020ª Zona Eleitoral
Sentenças
Publicação e Intimação
AUTOS N.º 81-48.2019.6.06.0020
PROTOCOLO Nº 24.141/2019
NATUREZA: PETIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS – Eleições 2018
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA – PR DE IPAPORANGA
ADVOGADO: MILENA TORRES MELO MOREIRA – OAB/CE N.º 33.380
Nos autos do processo acima epigrafado, foi exarada a seguinte sentença:
SENTENÇA N.º 89/2019
Vistos, etc.
Tratam-se os autos de pedido de regularização de prestação de contas referentes às Eleições 2018, julgada não prestadas nos
autos nº 18-23.2019.6.06.0020.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE, conforme certidão às fls. 13, facultou-se aos interessados
apresentarem impugnação conforme art. 59, Resolução TSE nº 23.553/2017, transcorrendo in albis o prazo do edital, conforme
certidão às fls. 14.
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Após relatório preliminar da unidade técnica, fls. 22/23, sobre o qual o partido não se manifestou mesmo após intimado a fazêlo, fls. 24, foi emitida manifestação técnica (fls. 26/27) inclinando-se pelo levantamento da situação de inadimplência do partido,
haja vista que não houve movimentação de recursos de qualquer natureza, logo, sem valores a devolver, estando atendidos os
requisitos necessários à regularização, conforme art. 83, § 3º a 5º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo acolhimento da regularização das contas julgadas não prestadas e
pelo levantamento da situação de inadimplência (fls. 29/32).
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, quais sejam, lei n°
9.504/97 e Res. TSE n° 23.553/2017.
Diante do caso concreto verifica-se que o partido pretende regularizar a situação de inadimplência gerada pelo julgamento das
contas como não prestadas nos autos nº 18-23.2019.6.06.0020.
De acordo com o ordenamento jurídico aplicável à matéria, diante do recebimento de petição de regularização de contas
julgadas não prestadas, cabe ao juízo, caso satisfeito o exigido nos §§ 3º e 3º do art. 83 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
apenas o levantamento da situação de inadimplência prevista no art. 83, II da citada resolução.
Verifica-se que não houve repasse de recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FECC)
para a agremiação municipal, nem mesmo indício de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada.
Isso posto, com fundamento no art. 83, § 5º da Resolução TSE nº 23.553/2017, acolho o requerimento de regularização das
contas julgadas não prestadas e determino o levantamento da situação de inadimplência do PR de Ipaporanga quanto às
contas de campanha referentes às Eleições 2018, com suspensão da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário bem como a cessação da suspensão do registro do órgão municipal, a partir da publicação desta decisão, salvo se
proibido o recebimento e suspenso o órgão partidário por julgamento de contas de exercício diverso.
P. R. I.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 88 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, atualize-se no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO conforme o julgamento proferido, bem como comunique-se os diretórios regional e
nacional da agremiação da determinação de cessação da proibição de recebimento de cotas do Fundo Partidário ao qual
estava sujeito o órgão partidário municipal em relação às contas de campanha das Eleições 2018, a partir da data da
publicação desta sentença, salvo se o recebimento estiver suspenso por decisão referente a prestação de contas diversa.
Ato contínuo, comunique-se a Seção de Gerenciamento de Dados Partidários – SEDAP do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará para que cesse a suspensão do registro do órgão municipal do partido, visto o levantamento dessa situação de
inadimplência, salvo se estiver suspenso por falta de prestação de contas diversa, seguindo-se com o arquivamento dos autos
com as cautelas da lei.
Crateús, 25 de novembro de 2019.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Eleitoral da 20ª Zona
AUTOS N.º 88-40.2019.6.06.0020
PROTOCOLO Nº 25.311/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - Exercício Financeiro 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE IPAPORANGA
Nos autos do processo acima epigrafado, foi exarada a seguinte sentença:
SENTENÇA N.º 90/2019
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2018o órgão diretivo municipal do partido acima
epigrafado.
Por força do art. 28, §5º da Resolução TSE nº 23.546/2017, vez que o diretório municipal encontrava-se sem validade à época
da notificação, o órgão de direção estadual foi devidamente notificado, fls. 03/04, entretanto, nada apresentou a esse juízo, fls.
14.
Atendendo ao disposto no art. art. 30, I, ‘b’ da Resolução TSE nº 23.546/2017, foram cientificados da omissão da apresentação
das contas o presidente e tesoureiro do órgão partidário municipal que desempenharam funções no exercício financeiro da
prestação de contas, fls. 05/07, sem manifestação dos mesmos nos autos no decorrer do processo, fls. 14.
Certidão do Cartório Eleitoral dando conta da ausência de extratos bancários encaminhados por instituições financeiras e da
inexistência de repasses pelas esferas superiores de recursos advindos do Fundo Partidário, fls. 14. Certifica-se também a
impossibilidade de verificação da existência de emissão de recibos de doação pelo partido, haja vista que o mesmo não
prestou contas e, por esse motivo, não há cadastro no Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 15/19).
Aberto prazo para manifestação em relação às informações e documentos apresentados nos autos, fls. 20/25, o partido
político manteve-se inerte, conforme certidão às fls. 25.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que tais
agremiações deve prestar à Justiça Eleitoral, e, regulando a matéria, o art. 30 do aludido diploma impõe de forma cogente que
“o partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas”.
De forma a desobrigar do dever de prestar contas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, o mesmo diploma legal, em seu art. 32, §4º, exige apenas, nesses
casos, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, a ser entregue no mesmo prazo da
prestação de contas anual, qual seja, até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo.
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Seguindo o rito estabelecido pela Resolução TSE n.º 23.546/2017, após encerrado o prazo para a apresentação das contas e
verificando-se que o partido nada apresentou à Justiça Eleitoral, foram expedidas as devidas notificações para suprir a
omissão, mantendo-se inerte diante da notificação pessoal dirigida aos seus dirigentes, restando apenas reconhecer o estado
de inadimplência do partido em questão.
Relativamente ao julgamento das contas, dispõe o art. 46, IV, "a", da Res. TSE n.º 23.546/2017, in verbis:
“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
(...)”
Por todo o exposto, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, do que dos autos consta e dos princípios de direito
aplicáveis à espécie, e pela persistente omissão do partido às comunicações judiciais a ele dirigidas, julgo por sentença, para
que surta seus legais efeitos, NÃO PRESTADAS as contas anuais do partido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do
município de IPAPORANGA, referente ao EXERCÍCIO 2018, nos termos do art. 46, IV, 'a' da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Atendendo ao disposto no art. 48 da supracitada resolução, determino a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Quanto à sanção prevista no art. 48, §2º, parte final, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 (suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário municipal), destaco que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu
medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6032, a ser referendada pelo Plenário, com o seguinte teor:
"(...) 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. (...)" (Relator: Ministro Gilmar Mendes. Decisão de
16/05/2019. DJE nº 104, divulgado em 17/05/2019) – grifei.
Portanto, considerando a decisão em destaque, deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário municipal. Porém, na hipótese da cassação/revogação da referida medida cautelar e sendo ainda oportuno, deverá o
Cartório Eleitoral providenciar a anotação da suspensão do órgão inadimplente junto à Seção de Gerenciamento de Dados
Partidários – SEDAP do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, como consequência da presente decisão judicial.
Decreto a revelia dos dirigentes partidários, com supedâneo no artigo 344 do Código de Processo Civil, razão pela qual o
presidente e o tesoureiro da agremiação partidária não serão intimados pessoalmente a respeito do teor da sentença proferida
nestes autos, mas somente por meio de publicação, conforme estabelece o artigo 346 do CPC (para o revel os prazos correm
a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial).
Registre-se. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando os seus dirigentes intimados do
seu inteiro teor, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
Considerando a inexistência de advogado nos autos, bem com a gravidade da sanção aplicada, determino a intimação do
órgão partidário municipal por meio de mandado judicial ou de carta registrada. Não estando vigente a agremiação municipal,
intime-se o órgão partidário imediatamente superior (estadual/nacional), por meio de correspondência registrada com Aviso de
Recebimento (AR) para o endereço informado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) e, ocorrendo a
devolução da carta, determino a intimação por edital, com prazo de 03 dias, nos termos do art. 2º, §2º, da Res. TSE n.
23.328/2010.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 52, § 1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualize-se no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO conforme o julgamento proferido. Ato contínuo, oficie-se os órgãos nacional e estadual
do partido para que promovam a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do Fundo Partidário pelo
tempo em que perdurar a omissão.
Por fim, arquivem-se os autos de maneira diferenciada para que, caso seja revogada a liminar ou julgado o pedido veiculado
na ADIN n.º 6.032, fique facilitado o acesso ao processo para cumprimento da presente decisão, no tocante ao registro da
suspensão do órgão partidário municipal junto ao TRE/CE, caso não seja apresentado pedido de regularização das contas não
prestadas (artigo 59 da Resolução TSE n.º 23.546/2017) e ainda seja possível o registro da referida sanção.
Crateús, 26 de novembro de 2019.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Eleitoral da 20ª Zona

025ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Protocolo n 27.578/2019
Proc. N 79-63.2019
Trata-se de pedido de abertura de uma nova seção eleitoral. Os requerentes alegam que a seção eleitoral mais próxima dista
certa de 150 km da comunidade, o que dificulta o acesso. Alegam que a localidade dispõe de prédio público que comportaria a
seção eleitoral, bem como eleitores aptos a compor a mesa da seção 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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Considerando o disposto acima, registre-se e autue-se na classe processual PROCESSO ADMINISTRATIVO, com natureza de
Criação de Local de Votação.
Realize-se VISTORIA, por meio do formulário de vistoria de local de votação próprio, na no local indicado (Escola de Ensino
Fundamental Vereador Inácio Barcelos), na localidade denominada Recanto, Distrito de Pessoa Anta, Município de Granja/CE,
a fim de constatar as condições físicas do prédio, tais como: energia elétrica, banheiros, bebedouro, acessibilidade para
cadeirantes e qualquer pessoa que possua dificuldade de locomoção, segurança para armazenamento de urna eletrônica,
quantidade de salas de aula e etc, bem como a existência de diversas residências naquela localidade que justifiquem a
instalação de seção eleitoral, devendo o oficial de justiça relatar em detalhes.
Se houver a constatação da falta de estrutura para o funcionamento desse lugar de votação indicado, em desconformidade
com os ditames do art. 135 e seguintes do Código Eleitoral, realize-se vistoria em outros prédios públicos existentes na
localidade.
Após, ao Cartório Eleitoral para informar a distância da localidade Agrovila Açude de Itaúna até a seção eleitoral mais próxima.
Com a instrução necessária dos autos, vistas dos autos ao representante do Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Após,
voltem-me
conclusos
para
decisão.
Providências necessárias.
Granja/CE, 25 de novembro de 2019.
Mikhail de Andrade Torres
Juiz Eleitoral Respondendo pela 25 ZE/CE

030ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS PV DE CRUZ - APROVADAS COM RESSALVA
PROCESSO Nº: 86-40.2019.6.06.0030
INTERESSADO:PARTIDO VERDE – PV
MANOEL MESSIAS DA SILVA, PRESIDENTE
MESSIAS ANDERSON DA SILVA FILHO, TESOUREIRO
GUILHERME BALBUENA ALENCAR,ADVOGADO,OAB-CE 17.741.
Vistos em conclusão.
Trata-se de prestação de contas de recursos arrecadados e aplicados na campanha das Eleições de 2018, relativas ao PV de
Cruz, cujos autos foram instaurados em razão da não apresentação das contas no prazo legal - vigésimo dia posterior à
realização do segundo turno, previsto no art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Notificada a prestar suas contas, a agremiação se manifestou intempestivamente com a apresentação de contas sem nenhuma
movimentação de recursos.
Foram juntadas as informações disponíveis nos sistemas eleitorais - onde não consta que o partido recebeu recurso de Fundo
Partidário e que não há dados acerca de movimentação bancária de atividade política. Também foi elaborado relatório técnico
(fl. 25) que ratifica a ausência de movimentação.
A seguir os autos foram com vistas ao Representante do Parquet Eleitoral que, no parecer carreado à fl. 27/28, opinou pela
aprovação com ressalva das contas do partido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário encaminhou as contas através do sistema apropriado, com
informações que convergem com os dados obtidos nos sistemas eleitorais, obedecendo as normas eleitorais em vigor.
EX POSITIS, não havendo impugnação às contas apresentadas e em cossonância com o parecer ministerial, julgo
APROVADAS COM RESSALVA, por ter apresentado as contas fora do prazo legal, a prestação de contas do PV de Cruz,
relativas a campanha de 2018, nos termos do art. 77, inc. I, da Res. TSE nº 23.553/2017.
P.R.I.
Empós o trânsito em julgado, arquive-se com baixa, observando-se os devidos registros nos sistemas eleitorais.
Acaraú-CE, 18 de novembro de 2019.
Bela. Ana Celina M. Studart G. Carneiro
Juíza Eleitoral

044ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA
PROTOCOLO Nº 172.290/2016
AUTOS Nº 338-06.2016.6.06.0044
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
PROMOVENTES: JOSÉ ROQUE MARANHÃO E ELOIRDES REGINA FARIAS DE SOUZA
ADVOGADOS: ALFREDO RICARDO COELHO NORMANDO – OAB/CE Nº 6.720 E ÀLVARO VIANA SOUZA NETO –
OAB/CE Nº 23.241
PROMOVIDOS: CARLOS ALBERTO ROCHA BRUNO, JOSÉ MARCELO MARQUES E ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
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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ADVOGADOS: FRANCISCO RÉGIS DOS SANTOS ALBUQUERQUE – OAB/CE Nº 9.749; PABLO LOPES DE OLIVEIRA –
OAB/CE Nº 12.712; ANTÔNIO JOSAFÁ MARTINS MESQUITA – OAB/CE Nº 19.683; EMANOEL NASARENO MENEZES
COSTA – OAB/CE Nº 22.394 E MARTA ADRICIANE ADRIANO FORTE – OAB/CE Nº 39.059.
- DESPACHO Vistos, etc.
Em cumprimento ao r. Acórdão de folhas 785/805, designe-se para o dia 11 de dezembro de 2019, às 14h30min, audiência
para oitiva das 3 (três) testemunhas faltosas, conforme requerido no ato realizado em 23 de maio de 2017 (termo às folhas
362/366).
Expedientes necessários.
Santana do Acaraú/CE, 27 de novembro de 2019.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz da 44ª Zona Eleitoral - Respondendo
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO
PROTOCOLO Nº 12.655/2019
AUTOS Nº 29-77.2019.6.06.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
ORIGEM: SANTANA DO ACARAÚ/CE
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
PRESIDENTE: FRANCISCO ARLENE FARIAS
TESOUREIRA: ANA AMÁLIA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO VICTOR VASCONCELOS - OAB/CE Nº 21.214
- SENTENÇA Vistos, etc.
Trata-se da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido dos Trabalhadores - PT, órgão
municipal com abrangência territorial no município de Santana do Acaraú-CE. A apresentação das contas pelo partido se deu
de forma intempestiva, em desacordo com o que determina o artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução do
TSE nº 23.546/2017. Junto à inicial vieram os demonstrativos e documentos elencados no artigo 29 da mencionada Resolução.
Em cumprimento ao disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014, o partido constituiu advogado para atuar no processo de
contas (fls. 03/04). Recebida a prestação de contas, foi determinado, por este juízo, a publicação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como o encaminhamento de cópias dos referidos demonstrativos ao Ministério
Público Eleitoral, com abertura do prazo de 15 (quinze) dias para consulta dos interessados, nos termos do art. 31,§1º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo sem que nada fosse apresentado.Foi publicado edital, com prazo de 5
dias, facultando ao Ministério Público e a qualquer partido político a impugnação das contas, nos termos do art. 31, §3º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo do edital sem que nada fosse apresentado ou requerido, conforme
certificado às fls. 85-v. Às fls. 91/91-v, consta parecer de exame técnico conclusivo, emitido pelo Cartório Eleitoral, opinando
pela aprovação das contas com ressalvas, em face da ausência de peças que não comprometem a regular análise das contas.
Com vista ao Ministério Público, este manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls.94/95). Vieram
os autos conclusos.É o que se tem a relatar.DECIDO. Compulsados os autos, à luz da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº
23.546/2017, verifica-se que o partido cumpriu as formalidades legais próprias ao caso, estando presentes os documentos e
informações de que trata o art. 29 da Resolução supramencionada, à exceção do parecer da Comissão Executiva e da certidão
de regularidade do CFC do profissional de contabilidade, não restando, a outro ponto, qualquer vício ou irregularidade nas
contas apresentadas. A completa apresentação da documentação prevista no art. 29 da Res. TSE nº 23.546/2017 é requisito
necessário e imprescindível à correta análise das contas, sendo de cumprimento obrigatório por parte das agremiações
partidárias. A ausência das peças mencionadas, constitui, no entanto, apenas uma formalidade, que não compromete a
regularidade nem a correta análise das contas, mas que merece ressalva, tendo em vista representar descumprimento à estrita
previsão legal.Julgo, portanto, APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido dos Trabalhadores do município
de Santana do Acaraú/CE, referente ao exercício financeiro de 2018, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do
TSE nº 23.546/2017.Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Santana do Acaraú-CE, 27 de novembro de
2019.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz da 44ª Zona Eleitoral - Respondendo

050ª Zona Eleitoral
Editais
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EDITAL Nº 081/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. CAIO LIMA BARROSO, MM. Juiz Eleitoral da 50ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais,FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que ANTÔNIO NARCÉLIO
ALVINO DE SOUSA, candidato a vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) do município de Pentecoste na Eleição
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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Municipal de 2016, apresentou Requerimento de Regularização da Prestação de Contas referente àquele pleito, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, conforme previsto no art.
51, § 1º, da Res. TSE nº 23.463/2015.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico - DJE, bem como sua afixação no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Pentecoste-CE, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2019. Eu, _____________,
Mila Maria Teixeira Aragão, Técnica Judiciária, digitei e conferi.
Caio Lima Barroso
Juiz Eleitoral da 50ª Zona
EDITAL Nº 082/2019 – INTIMAÇÃO
O Excelentíssimo Sr. Dr. Caio Lima Barroso, Juiz Eleitoral da 50ª Zona, que compreende os municípios de Pentecoste, General
Sampaio e Apuiarés, Estado do Ceará, no uso de no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, a todos quantos o presente Edital virem ou dele
notícias tiverem, a INTIMAÇÃO do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN), na pessoa
de seu presidente, o Sr. ANTÔNIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO, por motivo de devolução de ofício enviado via Correios,
para comunicar o julgamento como NÃO PRESTADAS das contas de exercício financeiro relativas ao exercício de 2016 da
Direção Municipal/Comissão Provisória do referido partido no município de Pentecoste-CE e a proibição de recebimento da
cota do Fundo Partidário por parte da referida agremiação enquanto perdurar a inadimplência, nos termos do art. 37-A da Lei
nº 9.096/1995 e art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
E para que se chegue ao conhecimento de todos e se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
publicar o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e afixá-lo no átrio do Cartório
Eleitoral da 50ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Pentecoste/CE, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, ______, Mila Maria Teixeira Aragão, Técnica Judiciária, digitei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo
Excelentíssimo Juiz Eleitoral.
Caio Lima Barroso
Juiz Eleitoral da 50ª Zona
EDITAL Nº 083/2019 – INTIMAÇÃO
O Excelentíssimo Sr. Dr. Caio Lima Barroso, Juiz Eleitoral da 50ª Zona, que compreende os municípios de Pentecoste, General
Sampaio e Apuiarés, Estado do Ceará, no uso de no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, a todos quantos o presente Edital virem ou dele
notícias tiverem, a INTIMAÇÃO do DIRETÓRIO NACIONAL DO PODEMOS (PODE), na pessoa de sua presidente, a Sra.
RENATA HELLMEISTER DE ABREU, por motivo de devolução de ofício enviado via Correios, para comunicar o julgamento
como NÃO PRESTADAS das contas de exercício financeiro relativas ao exercício de 2015 da Direção Municipal/Comissão
Provisória do Partido Trabalhista Nacional - PTN no município de Apuiarés-CE e a proibição de recebimento da cota do Fundo
Partidário por parte da referida agremiação enquanto perdurar a inadimplência, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.096/1995 e
art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
E para que se chegue ao conhecimento de todos e se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
publicar o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e afixá-lo no átrio do Cartório
Eleitoral da 50ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Pentecoste/CE, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, ______, Mila Maria Teixeira Aragão, Técnica Judiciária, digitei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo
Excelentíssimo Juiz Eleitoral.
Caio Lima Barroso
Juiz Eleitoral da 50ª Zona
EDITAL Nº 084/2019 – INTIMAÇÃO
O Excelentíssimo Sr. Dr. Caio Lima Barroso, Juiz Eleitoral da 50ª Zona, que compreende os municípios de Pentecoste, General
Sampaio e Apuiarés, Estado do Ceará, no uso de no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, a todos quantos o presente Edital virem ou dele
notícias tiverem, a INTIMAÇÃO do DIRETÓRIO NACIONAL DO PODEMOS (PODE), na pessoa de sua presidente, a Sra.
RENATA HELLMEISTER DE ABREU, por motivo de devolução de ofício enviado via Correios, para comunicar a suspensão do
repasse das cotas do Fundo Partidário ao Partido Humanista da Solidariedade (PHS) do município de Pentecoste-CE, com
fulcro no art. 30, III, "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017, a partir de 03/05/2017, considerando que a referida agremiação
partidária não apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016.
E para que se chegue ao conhecimento de todos e se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
publicar o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e afixá-lo no átrio do Cartório
Eleitoral da 50ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Pentecoste/CE, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, ______, Mila Maria Teixeira Aragão, Técnica Judiciária, digitei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo
Excelentíssimo Juiz Eleitoral.
Caio Lima Barroso
Juiz Eleitoral da 50ª Zona
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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EDITAL Nº 085/2019 – CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
O Excelentíssimo Sr. Dr. Caio Lima Barroso, Juiz Eleitoral da 50ª Zona, que compreende os municípios de Pentecoste, General
Sampaio e Apuiarés, Estado do Ceará, no uso de no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, a todos quantos o presente Edital virem ou dele
notícias tiverem, a CITAÇÃO do presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de General Sampaio no
exercício 2016, o Sr. FRANCISCO MILTON DE MESQUITA, por não residir no endereço constante no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), para que fique ciente, nos termos do art. 30, I, b, da Resolução TSE nº
23.546/2017, da omissão da apresentação das contas da respectiva agremiação partidária, relativas ao referido exercício
financeiro, objeto do processo nº 38-55.2018.6.06.0050.
E para que se chegue ao conhecimento de todos e se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
publicar o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e afixá-lo no átrio do Cartório
Eleitoral da 50ª Zona.
Dado e passado nesta cidade de Pentecoste/CE, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, ______, Mila Maria Teixeira Aragão, Técnica Judiciária, digitei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo
Excelentíssimo Juiz Eleitoral.
Caio Lima Barroso
Juiz Eleitoral da 50ª Zona
EDITAL Nº 086/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO 2016
O Excelentíssimo Senhor Dr. Caio Lima Barroso, MM. Juiz Eleitoral da 50ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que o partido político abaixo elencado apresentou
ao Cartório Eleitoral da 50ª Zona Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao Exercício Financeiro de
2016, prevista no §3º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Os documentos encontram-se disponíveis em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer interessado possa impugná-los mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no referido período.
PROCESSO: 45-47.2018.6.06.0050
NATUREZA: Prestação de Contas de Exercício Financeiro – Exercício 2016
PARTIDO: Partido Social Democrático (PSD) – Órgão Provisório – General Sampaio/CE
ADVOGADO: Elan de Castro Machado – OAB/CE nº 13.227
PRESIDENTE: Kleybson Magalhães da Silva
ADVOGADO: Elan de Castro Machado – OAB/CE nº 13.227
TESOUREIRO: Antonio Ferreira de Abreu Neto
ADVOGADO: Elan de Castro Machado – OAB/CE nº 13.227
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital
no átrio do Cartório Eleitoral, bem como publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de
2019. Eu, _____, Mila Maria Teixeira Aragão, Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
Caio Lima Barroso
Juiz Eleitoral da 50ª Zona
Atos Diversos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2018
INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 12-23.2019.6.06.0050
PROTOCOLO Nº 8.918/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL -EXERCÍCIO 2018
INTERESSADOS:
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE PENTECOSTE; ANTONIO GLAYSON AGUIAR GUIMARÃES, PRESIDENTE DO
PT; ANTONIO BANDEIRA DE CASTRO FILHO, TESOUREIRO DO PT;
ADVOGADO: FLÁVIO AUTRAN NUNES FILHO, OAB/CE Nº 14.829
FINALIDADE
INTIMAR o Partido dos Trabalhadores – PT de Pentecoste/CE, na pessoa de seu advogado, do inteiro teor do despacho
exarado à fl. 35 dos autos à epigrafe, abaixo reproduzido:
“R.h.
Considerando o disposto no art. 34, §§ 3º e 4º, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e que já decorreram mais de 2 meses da
data do pedido, sem que nada tenha sido apresentado pelo partido, INDEFIRO o pedido de concessão de prazo adicional de
15 (quinze) dias de fl. 34 e determino o seguimento do feito, observados os termos do despacho de fl. 28 no que couber.
Intimem-se as partes, na pessoa do seu advogado constituído, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, do inteiro teor desta
decisão
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Pentecoste-CE, 27 de novembro de2019
Caio Lima Barroso
Juiz Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral”
Pentecoste/CE, 28/11/2019
Angelo Harrison Queiroz Chaves
Chefe de Cartório

053ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Autos nº 26-95.2019.6.06.0053
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), de Santana do Cariri
Interessado: Pedro Henrique Correia Lopes (Presidente)
Interessada: Francisca Gerllany Freire da Cruz (Tesoureira)
Advogado: Armando Wallyson de Oliveira Caldas, OAB-CE nº 25.969
Nos autos do Processo de Prestação de Contas acima referenciado, foi prolatada a seguinte sentença:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do órgão municipal do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Santana do Cariri/CE,
concernente às eleições gerais 2018.
Certificado nos autos a ausência de movimentação financeira no período em questão, sobreveio parecer onde opinou-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas do referido partido com ressalvas.
É o breve relatório. Passo a decidir.
O órgão partidário apresentou suas contas intempestivamente, informando não ter realizado movimentação financeira no
período.
Os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de quaisquer movimentações financeiras referente às
tarifas de manutenção da conta bancária. Não houve registro de que qualquer emissão de recibos de doação ou repasse de
recursos do Fundo Partidário ao referido partido.
Embora haja falha na prestação de contas apresentada pela agremiação partidária em tela, julgo que elas são insuficientes
para a reprovação das contas.
Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, considerando a presença de meras
impropriedades de natureza formal que, no contexto geral, não comprometem as contas apresentadas e tendo em vista os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, APROVO COM
RESSALVAS as contas do Movimento Democrático Trabalhista – MDB de Santana do Cariri/CE, referentes às eleições gerais
de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, por meio da publicação desta sentença no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Expedientes necessários.
Após o cumprimento das terminações acima, arquive-se.
Nova Olinda - CE, 07 de novembro de 2019.
MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS
Juiz Eleitoral da 53ª ZE – em substituição
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Autos nº 36-42.2019.6.06.0053
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), de Altaneira
Interessado: José Humberto Batista (Presidente)
Interessado: Antonio Douglas Gonçalves de Oliveira (Tesoureiro)
Advogado: Francisco Willyo Fenelon Hérmogenes, OAB-CE nº 32.238
Nos autos do Processo de Prestação de Contas acima referenciado, foi prolatada a seguinte decisão:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do órgão municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Altaneira/CE, concernente às
eleições gerais 2018.
Juntado aos autos os extratos bancários de movimentação financeira no período em questão, sobreveio parecer de exame das
contas do Cartório Eleitoral no qual opinou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas do referido partido com ressalvas.
É o breve relatório. Passo a decidir.
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O órgão partidário apresentou suas contas intempestivamente, informando não ter realizado movimentação financeira no
período.
Os documentos constantes dos autos demonstram a ocorrência de movimentação financeira referente às tarifas de
manutenção da conta e a existência de bens estimáveis que pudessem ser verificados.
Embora haja falha na prestação de contas apresentada pela agremiação partidária em tela, julgo que elas são insuficientes
para a reprovação das contas.
Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, considerando a presença de meras
impropriedades de natureza formal que, no contexto geral, não comprometem as contas apresentadas e tendo em vista os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, APROVO COM
RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de Altaneira/CE, referentes às eleições gerais de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, por meio da publicação desta sentença no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Expedientes necessários.
Após o cumprimento das terminações acima, arquive-se.
Nova Olinda - CE, 07 de novembro de 2019.
MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS
Juiz Eleitoral da 53ª ZE – em substituição
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Autos nº 27-80.2019.6.06.0053
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), de Nova Olinda
Interessado: Damiâo Aureliano Ferreira de Souza (Presidente)
Interessado: Antonio Alencar Moura Cordeiro(Tesoureiro)
Advogado: Raul Cardoso Pinheiro, OAB-CE 36.464
Nos autos do processo acima referenciado, foi prolatada a seguinte sentença:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do órgão municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Nova Olinda/CE, concernente às
eleições gerais 2018.
Juntado aos autos os extratos bancários de movimentação financeira no período em questão, sobreveio parecer de exame das
contas do Cartório Eleitoral no qual opinou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas do referido partido com ressalvas.
É o breve relatório. Passo a decidir.
O órgão partidário apresentou suas contas intempestivamente, informando não ter realizado movimentação financeira no
período.
Os documentos constantes dos autos demonstram a ocorrência de movimentação financeira referente às tarifas de
manutenção da conta e a existência de bens estimáveis que pudessem ser verificados.
Embora haja falha na prestação de contas apresentada pela agremiação partidária em tela, julgo que elas são insuficientes
para a reprovação das contas.
Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, considerando a presença de meras
impropriedades de natureza formal que, no contexto geral, não comprometem as contas apresentadas e tendo em vista os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, APROVO COM
RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT de Nova Olinda/CE, referentes às eleições gerais de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, por meio da publicação desta sentença no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Expedientes necessários.
Após o cumprimento das terminações acima, arquive-se.
Nova Olinda - CE, 07 de novembro de 2019.
MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS
Juiz Eleitoral da 53ª ZE – em substituição
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Autos nº 7-36.2012.6.06.0053
Natureza: Ação Penal
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Valdizar Siebra Paes
Advogado: José Flávio Donizío Santana, OAB-CE nº 15.458
Denunciado(a)s: Josefa Miguel da Silva, Lucimar Miguel de Sousa, Sebastião Bernardo da Silva, Regildo Ferreira dos
Anjos
Advogada: Lívia Samara Oliveira Constantino, OAB-CE nº 23.709
Denunciada: Maria de Fátima dos Santos Silva
Advogado: Stênio Rolim de Oliveira, OAB-CE nº …..
Denunciado: Ricardo Cesar da Silva
Advogada: Elenilda Mesquita, OAB-CE nº 26.915
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 224

Fortaleza, sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Página 33

Denunciado: Rafael Felismino Arruda
Denunciado: Antônio Pereira do Nascimento
Denunciada: Anaíde Henrique Oliveira
Advogado: Armando Wallyson de Oliveira Caldas, OAB-CE nº 25.969
Nos autos da Ação Penal acima referenciada, foi prolatada a seguinte sentença:
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo instaurado para apuração de fato típico e antijurídico praticado pelos acusados Sebastião Bernardo da
Silva e outros acusados.
Nos termos do parecer de fls. 107/109, o Ministério Público emitiu abalizado parecer, por força do qual requereu a declaração,
por sentença, da extinção da punibilidade dos réus Sebastião Bernardo da Silva, Lucimar Miguel de Souza e Maria de Fátima
dos Santos Silva pelo cumprimento das condições da proposta de suspensão condicional do processo, conforme certificado à
fl. 102, bem como o reconhecimento da prescrição em perspectiva ou mesmo a absolvição sumária, em razão dos parcos
elementos de prova.
RELATADOS. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 – DO CUMPRIMENTO DAS SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Conforme certificado à fl. 102, Sebastião Bernardo da Silva, Lucimar Miguel de Souza e Maria de Fátima dos Santos Silva
cumpriram os termos da suspensão condicional do processo, razão pela qual o Parquet opinou pela extinção de suas
punibilidades.
Razão assiste ao Ministério Público eleitoral: o cumprimento das condições da suspensão do processo conduz à extinção da
punibilidade.
Isto porque, o § 5º do art. 89 da Lei nº 9.099/95 dispõe que "Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a
punibilidade".
No caso, superado o período de prova sem revogação do benefício, de rigor a extinção da punibilidade dos agentes Sebastião
Bernardo da Silva, Lucimar Miguel de Souza e Maria de Fátima dos Santos Silva.
2.2 – DA AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS PARA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
CORRÉUS – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
Na hipótese, em relação aos demais réus, decorridos mais de dez anos desde a suposta prática criminosa, a instrução
processual sequer foi iniciada.
De qualquer forma, como bem observado pelo Ministério Público eleitoral, ao longo das investigações policiais jamais apontou
quais candidatos seriam supostamente beneficiados pelos crimes imputados aos réus. Também não foram identificados
possíveis corruptores. E pior: sequer a data dos supostos crimes foi estabelecida na investigação!
Da forma como se encontra, a denúncia impede o exercício da ampla defesa pelos réus.
A denúncia, portanto, é inépcia, devendo ser rejeitada.
3. DISPOSITIVO
Em face do exposto, RESOLVO:
1.Extinguir o feito, declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor de Sebastião Bernardo da Silva, Lucimar Miguel de Souza
e Maria de Fátima dos Santos Silva, com arrimo no § 5º do art. 89 da Lei nº 9.099/95, pelo cumprimento integral das condições
fixadas na proposta de suspensão do processo;
2.Rejeitar a denúncia por inépcia, absovendo sumariamente os réus Josefa Miguel de Souza, Rafael Felismino Arruda, Ricardo
César da Silva, Anaíde Henrique Oliveira, Antônio Pereira do Nascimento, Valdizar Siebra Paes e Regildo Ferreira dos Anjos.
Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Considerando que o julgamento deve obedecer à regra da publicidade, estabelecida no art. 93, IX, da CF, publique-se o
dispositivo da presente decisão no DJE.
Sem custas, por falta de previsão legal.
Expedientes necessários.
Nova Olinda/CE, 31 de outubro de 2019.
HERICK BEZERRA TAVARES
Juiz Eleitoral

060ª Zona Eleitoral
Sentenças
Sentença - Duplicidade/Pluralidade de inscrições
PROCESSO N.º
ASSUNTO
INTERESSADOS

42-28.2019.6.06.0060 – duplicidade/Pluralidade de Inscrição - protocolo TRE/CE n.º 24.453/2019
duplicidade/pluralidade de inscrição – n.º 1dce1902670398
Erasmo de alcântara mendes, IE N.º 036065180787 (119ªZE- j. Do norte/ce)
Erasmo d e alcântara mendes, IE N.º 094806320728 (60ªZE-acopiara/ce)

SENTENÇA
Vistos etc.
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Trata-se de procedimento instaurado em virtude de suposta duplicidade de inscrições entre os eleitores Erasmo de alcântara
mendes, inscrição eleitoral n.º 036065180787, vinculado à 119ª ZE-CE de Juazeiro do Norte, e Erasmo d e alcântara
mendes, inscrição eleitoral nº 094806320728, vinculados a esta 60ª Zona Eleitoral de Acopiara/CE, conforme Informação de fl.
2 e documentação colacionada às fls. 3-7.
Expedido o Edital n.º 046/2019-60ªZE/CE, nos termos do determinado pelo art. 35 da resolução TSE n.º 21.538/2003 (fl. 09).
Despacho à fl. 08, determinando a notificação dos eleitores para apresentar esclarecimentos e documentos.
O eleitor desta ZE, mesmo intimado via telefone, não compareceu ao cartório para preenchimento do RRI e apresentação da
documentação.
Eis o relato do ocorrido até então.
Analisando os dados constantes nas fls. 4/7, constatamos que aparentemente trata-se da mesma pessoa, pois os dados são
idênticos, no entanto, com o não comparecimento do eleitor, torna-se impossível dirimir dúvidas em relação a titularidade das
inscrições envolvidas na duplicidade em tela.
A posse por uma mesma pessoa de duas inscrições eleitorais abre possibilidade para o exercício irregular do voto, já que o
eleitor poderá utilizar-se dos dois títulos para votar, além de poder servir de meio para obtenção fraudulenta de outros
documentos e/ou de benefícios sociais.
Como no presente caso não há segurança em se determinar que trata-se de um erro ou se, reputa-se como mais prudente o
cancelamento da inscrição mais recente, conforme art. 40, I da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Diante de todo o exposto, com base no art. 71, III, do Código Eleitoral (Lei n.º 4.737/1965), e nos arts. 41 e 42 da Resolução
TSE n.º 21.538/2003, DETERMINO a REGULARIZAÇÃO da inscrição 036065180787, pertencente ao eleitor Erasmo de
alcântara mendes, e o CANCELAMENTO da inscrição de n.º 094806320728 , em nome de Erasmo d e alcântara mendes,
através da digitação do código de Atualização da Situação do Eleitor – ASE 450 – Cancelamento – sentença de autoridade
judiciária, motivo/forma 3 – Duplicidade/pluralidade, no Cadastro Nacional de Eleitoral através do sistema informatizado do
Tribunal Superior Eleitoral (Sistema ELO).
Publique-se, registre-se e intime-se, concedendo prazo de 3 (três) dias para interposição de recurso (art. 41, § 4º, a, da
Resolução TSE nº 21.538/2013).
Apresentado recurso dentro do prazo acima estipulado, encaminhe-se o presente processo à Corregedoria Regional Eleitoral
do Ceará; do contrário, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Acopiara/CE, 27 de novembro de 2019.
Francisco Hílton Domingos de Luna Filho
Juiz da 60ª Zona Eleitoral – Acopiara/CE

088ª Zona Eleitoral
Sentenças
Autos nº

12-40.2018.6.06.0088

Natureza:
Prestação de Contas (PC)
Objeto: Contas do exercício 2017
Interessado:
Partido da Mulher Brasileira - PMB
Município:
Eusébio/CE
Finalidade:
Publicação de sentença
SENTENÇA Nº 37/2019
Vistos etc...
Consta informação do Cartório Eleitoral, às fl. 2, comunicando que o PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, em
Eusébio/CE, não se desincumbiu da obrigação de prestar contas do exercício financeiro de 2017.
Após a regular intimação dos interessados para que apresentassem prestação de contas, sob pena de serem julgadas não
prestadas (fls. 7/8 e 26), estes permaneceram inertes e deixaram transcorrer o prazo in albis (fl. 27).
Foi determinada a imediata suspensão de eventuais repasses das cotas do Fundo Partidário, a juntada de documentos e
informações (fl. 28).
O Cartório Eleitoral certificou que, em relação ao partido e exercício em apreço, não foram localizados extratos bancários, não
houve recebimento de recursos do fundo partidário nem emissão de recibos de doação (fl. 29).
Concedida vista dos autos ao Representante do Ministério Público Eleitoral, este manifestou-se a favor de que fossem as
contas declaradas não prestadas, conforme parecer de fls. 34/35.
Novamente intimados para se manifestarem acerca dos documentos e informações presentes nos autos (fls. 37/40 e 42), o
partido e os demais interessados deixaram escoar o prazo sem nada apresentar (fls. 41 e 43).
É o Relatório. Passo a decidir.
Efetivamente compulsando os autos, vê-se que as contas não foram apresentadas, em que pese tenha sido a agremiação
partidária e seus dirigentes regularmente intimados para prestá-las.
A não prestação de contas constitui obstáculo intransponível ao exame, pela Justiça Eleitoral, da regularidade das
arrecadações e da aplicação dos recursos realizadas pelo requerente ou mesmo da constatação da ausência de
movimentação de recursos.
A Res. TSE nº 23.464/15, assim preceitua, especialmente quanto às contas não prestadas:
"Art. 48. 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.
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[...]
§ 2º 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."
Ante o exposto, após a análise dos autos, acolho o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral e, com
fundamento no art. 30, IV, da Lei 9.504/97, e no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo por sentença, para
que surta seus legais efeitos, NÃO PRESTADAS as contas do órgão municipal do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB, em Eusébio/CE, relativas ao exercício financeiro de 2017, motivo pelo qual determino a SUSPENSÃO do direito ao
recebimento das cotas do fundo partidário até a efetiva regularização por procedimento próprio, assim como a DEVOLUÇÃO
INTEGRAL dos recursos dessa natureza eventualmente percebidos durante o período proscrito.
Deixo de aplicar a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, em observância ao que restou
decidido na medida cautelar proferida em 16/5/2019 na ADI n. 6.032, que afasta qualquer interpretação no sentido de infligir de
forma automática a sanção em tela, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Registre-se a decisão e o trânsito em julgado, quando houver, no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO), da Justiça Eleitoral, conforme preceitua o art. 9º, inciso II, da Resolução TSE 23.384/2012.
Empós, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do referido partido que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
respectivo diretório municipal, enquanto caracterizada a situação de inadimplência.
Por fim, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Eusébio/CE, 26 de novembro de 2019.
Henrique Botelho Romcy
Juiz Eleitoral

104ª Zona Eleitoral
Decisões
Declaratória de nulidade de sentença. Ciência. Interlocutória. Decurso. Prazo recursal.
NATUREZA: PETIÇÃO
AUTOS Nº 31-61.2019.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 13.702/2019
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: Neliane Ribeiro de Alencar
ASSUNTO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – PEDIDO DE CONCESSÃO DE
LIMINAR
PROMOVENTE: J. F. FELIX ME – FIXXON
ADVOGADO: DANIEL CAMPÊLO DA PENHA (OAB/CE 16.186)
PROMOVIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
FINALIDADE: Fica o advogado acima identificado intimado da decisão interlocutória exarada pela MM.ª Juíza Eleitoral às fls.
22/23v dos autos em epígrafe, cujo interior teor segue abaixo transcrito, da qual poderá requerer o que for de direito no prazo
de lei.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
"Vistos em interlocutória.
J. F. FELIX ME – FIXXON ingressou em Juízo com Ação Declaratória de Nulidade Querela Nullitatis em face de sentença
proferida por este Juízo nos autos de Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada, proposta do pelo Ministério Público
Eleitoral.
Às fls. 09/18, consta cópia de documentação cível e de procuração para representação judicial da empresa promovente.
Às fls. 20/21, consta certidão do Cartório Eleitoral acerca do andamento da Representação de nº 17-24.2012.6.06.0104.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para manifestar-se acerca do pedido liminar, que
opinou, à fl. 21, pelo indeferimento da liminar almejada.
Após, vieram-me os autos conclusos.
Passo à fundamentação e à decisão.
O feito foi instruído com cópia da inicial da Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada e da decisão atacada.
Quanto ao pedido em destaque, ressalto que a liminar pretendida qualifica-se como pedido de natureza satisfativa, com o
objetivo de obter decisão em regime de antecipação, total ou parcial, da sentença, antes até de decisão de mérito.
Entretanto, para sua concessão, faz-se necessária a confirmação da presença de requisitos imprescindíveis e preexistentes
em lei, consubstanciada na prova inequívoca da verossimilhança da alegação.
Também faz-se necessário que a parte autora demonstre a presença de fundado receio de dado irreparável ou de difícil
reparação e/ou fique caraterizado o abuso de defesa.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. ELEIÇÕES 2008. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA. PREFEITO. PEDIDO.
CONCESSÃO. LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INVIABILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O art. 257 do Código Eleitoral estabelece a regra da ausência de efeito suspensivo dos recursos eleitorais.

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 224

Fortaleza, sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Página 36

2. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionalíssimas, a concessão de efeito suspensivo a
recurso especial, tendo em vista a regra contida no art. 257 do CE.
3. Para a concessão de provimento liminar, é necessária a presença dos pressupostos autorizadores (fumus boni iuris
e periculum in mora), o que não foi demonstrado no caso dos autos, vez que não houve comprovação de que o
mandato do autor estaria em efetivo risco, fosse pela impugnação do registro de sua candidatura nas eleições de 2010
ou por medida capaz de acarretar-lhe a iminente cassação.
4. A sanção de multa não constitui barreira intransponível à obtenção de quitação eleitoral, sobretudo porque, se não houve
trânsito em julgado, não há falar em ausência de quitação eleitoral.
5. Consoante o que dispõe o art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, tratando-se de sanções pecuniárias, somente quando aplicadas
em caráter definitivo podem inviabilizar a obtenção de quitação eleitoral, razão pela qual ausente o periculum in mora.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ação Cautelar nº 45250, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE – Diário de justiça
eletrônico, Tomo 238, Data 18/12/2014, Página 38) (negritei)
Alega a parte autora que não consta dos autos da ação da representação eleitoral a citação da empresa, motivo pelo qual não
tomara conhecimento da ação contra ela proposta, motivo pelo qual o ato citatório não se aperfeiçoou para que a empresa
autora tomasse conhecimento da representação em tela.
De fato, não verifico que o autor tenha demonstrado tanto a existência da plausibilidade do direito por ele afirmado (fumus boni
iuri) como a irreparabilidade ou a dificuldade de reparação desse mesmo direito (periculum in mora), caso seja preciso
aguardar o trâmite regular do feito.
Nesse ponto, a empresa autora não comprovou a nulidade do ato citatório por vício insanável a ponto de considerar a sentença
atacada eivada de nulidade absoluta.
Quanto à concessão da medida liminar, não vislumbro presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora,| visto
não haver sido demonstrada a existência ou a possibilidade de ocorrência de dano jurídico. Com efeito, não foi demonstrado o
vício da citação que indique que a parte autora não tomou conhecimento da ação de conhecimento.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionada, deve ser comprovada a plausibilidade do direito
invocado e o risco de inutilidade do provimento final, o que, na situação invocada, diz respeito à ineficácia de todos os atos
praticados no processo originário. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPASSES AOS
MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A
ARGUMENTAÇÃO NO FEITO RESCISÓRIO. NÃO VERIFICADA, A PRINCÍPIO, MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL.
1. A concessão da tutela cautelar ou antecipatória no bojo da ação rescisória é medida de caráter excepcional e deve
ser precedida de fundamentação que demonstre a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de inutilidade
do provimento final, caso não seja deferido o pedido de imediata suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo.
2. Não se admite que o perigo na demora esteja pautado por suposições ou previsões despidas de qualquer elemento
concreto que justifique o receio de dano irreparável ao requerente da medida liminar, o qual seja suficiente para
autorizar a mitigação in limine do título judicial transitado em julgado. No caso, o perigo na demora foi afastado, seja
porque não houve indicação específica de qualquer dano concreto para a parte agravante, seja porque existe
possibilidade de haver ajuste de contas em futuros repasses envolvendo quantias de mesma natureza.
3. No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte
autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo.
4. Na situação em exame, nenhum dos fundamentos apresentados na presente rescisória para demonstrar a ilegitimidade da
parte autora do processo originário foi apreciado pelo julgado rescindendo, que se limitou a decidir a matéria sob a ótica da
incidência da Súmula 283/STF.
5. Quanto à incidência de correção monetária sobre os royalties repassados aos municípios, em cognição sumária, não é
possível concluir-se pela existência de manifesta afronta ao texto da lei, haja vista que o aresto rescindendo, nesse particular,
está amparado em precedente do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR 5.948/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019)
(negritei)
Por fim, no caso sub examine, em face dos argumentos contidos na inicial e dos documentos que a instruem, verifico a
ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão de liminar requerida, quais sejam: prova inequívoca da
verossimilhança da alegação, em face dos argumentos e documentos atrelados aos autos, que não comprovam a ausência de
citação da empresa autora, e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do pagamento da multa
aplicada nos autos da Representação nº 17-24.2012.6.06.0104.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, até ulterior deliberação, por considerar ausentes os pressupostos para
sua concessão nos termos e fundamentos desta decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se.
Cite-se a parte promovida para apresentação de contestação no prazo de lei.
Maracanaú, 15 de outubro de 2019.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
Juíza Eleitoral da 104ª Zona"
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Sentenças
Duplicidade de inscrição. Coincidência biométrica. Eleitoras. Sentença. Ciência. Prazo. Recurso.
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
AUTOS Nº 43-46.2017.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 15.298/2017
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: Neliane Ribeiro de Alencar
INTERESSADO: MARIA DA SILVA
INTERESSADO: MARILENE LIMA DA SILVA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO – COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA
FINALIDADE: Ficam as partes acima identificadas intimadas da decisão exarada pela MM.ª Juíza Eleitoral às fls. 78/79 dos
autos em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito, da qual poderão interpor, no prazo legal, o recurso cabível.
"Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA) que move a Justiça Eleitoral em face de
MARIA DA SILVA e de MARILENE LIMA DA SILVA.
A comunicação da coincidência foi gerada pelo sistema e disponibilidade, inicialmente ao Juízo da 4ª Zona Eleitoral em virtude
do disposto no artigo 34, inciso II, da Resolução nº 21.538/2003, do Tribunal Superior Eleitoral, c/c o Ofício-circular nº 21/2007
da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral.
Foi publicado o Edital nº 78/2017 para dar conhecimento da instauração dos presentes autos.
A eleitora Maria da Silva foi notificada a comparecer perante o Cartório Eleitoral para regularizar sua situação cadastral e
prestar informações sobre o ocorrido, mediante apresentação de documentação comprobatória de sua identidade.
Em Requerimento para Regularização de Inscrição – RRI, acostado à fls. 70/70v), a eleitora MARIA DA SILVA compareceu
para refazer seu recadastramento biométrico mediante a apresentação de documentação cível de identificação, oportunidade
em que recebeu o Título Eleitoral referente à inscrição de nº 0667 8161 0728.
Em manifestação às fls. 76/77, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela declaração de regularização da situação da
eleitora MARIA DA SILVA.
Após, vieram os autos conclusos.
Eis o relatório. Fundamento e decido.
II – FUNDAMENTOS
Foram realizadas diversas diligências por este Juízo com o objetivo de localizar a eleitora Maria da Silva.
A competência para decidir a presente duplicidade está disposta na Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, in
verbis:
Art. 41. A decisão das duplicidades e pluralidades de inscrições, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quanto às
inscrições de pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, na esfera administrativa, caberá:
I – No tocante às duplicidades, ao juiz da zona eleitoral onde foi efetuada a inscrição mais recente (Tipo 1 D), ressalvadas
as hipóteses previstas nos §§ 1º a 3º deste artigo. (negritei)
Assim, da prova colhida e da documentação acostada aos presentes autos, o Juízo da 4ª Zona Eleitoral entendeu por
determinar o cancelamento do Requerimento de Alistamento Eleitoral da eleitora MARILENE DA SILVA, vinculada à inscrição
de nº 0894 0661 0736, com o devido lançamento da Atualização da Situação do Eleitor (ASE) 450, nos moldes do Manual de
Procedimentos Cartorários.
Com efeito, da leitura dos dados constantes nos autos, foi gerada a duplicidade a partir da coincidência de dados biométricos,
o que ensejou a identificação de duas inscrições eleitorais em nome das eleitoras, com o consequente cancelamento da
inscrição vinculada ao Juízo da 4ª Zona Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto e em face da inexistência de fraude, dolo ou má-fé, bem como de potencial ocorrência de ilícito penal,
RECONHEÇO a regularidade da inscrição eleitoral de nº 0667 8161 0728, pertencente à eleitora MARIA DA SILVA, cujo título
já lhe foi entregue, pelo que determino sua manutenção na base de dados da Justiça Eleitoral, tendo em vista a comprovação
de sua identidade, o que faço com base no artigo 42 c/c o artigo 45, inciso I, ambos da Resolução nº 21.538, de 14 de outubro
de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral.
P. R. I.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o cumprimento desta decisão, arquivem-se os presentes autos com a devida baixa.
Maracanaú, 14 de novembro de 2019.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
Juíza Eleitoral
Titular da 104ª Zona – Maracanaú"
Requerimento. Emissão de certidão. Tempo indeterminado. Ciência. Sentença. Exintção. Prazo. Recurso.
PETIÇÃO
AUTOS Nº 6-82.2018.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 4.555/2018
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: Neliane Ribeiro de Alencar
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REQUERENTE: ARTHUR ALMEIDA TEIXEIRA
REPRESENTANTE: FRANCISCO JOSE TEIXEIRA
ASSUNTO: REQUERIMENTO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – EMISSAO CERTIDAO DE QUITACAO POR PRAZO
INDETERMINADO
FINALIDADE: Ficam as partes acima identificadas intimadas da decisão exarada pela MM.ª Juíza Eleitoral às fls. 40/40v dos
autos em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito, da qual poderão interpor, no prazo legal, o recurso cabível.
"SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de REQUERIMENTO GERAL formulado por ARTHUR ALMEIDA TEIXEIRA, representado por FRANCISCO JOSE
TEIXEIRA, em que solicita certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado em seu favor.
Às fls. 03/10, constam documentos cíveis de identificação do requerente, de seu representante e da patologia apresentada por
aquele.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou, opinou, às fls. 12, pelo envio de ofício à Vara de Família da
Comarca de Maracanaú para informar a existência ou não de Ação de Interdição em desfavor do requerente e, em caso
afirmativo, se há curador provisório ou definitivo, com informação de sua qualificação e remessa de cópia de eventual
sentença.
Em resposta ao Ofício nº 50/2018 deste Juízo Eleitoral, informou a Secretaria da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca
de Maracanaú que não foi encontrada ação de interdição em desfavor de ARTHUR ALMEIDA TEIXEIRA (fl. 15).
À fl. 21, consta certidão do Cartório Eleitoral em que se afirma que o requerente não é alistado como eleitor e, portanto, não
possui inscrição eleitoral em seu nome.
O representante do requerente foi intimado para manifestar-se acerca da certidão lavrada pelo Cartório Eleitoral (fl. 21), mas
deixou transcorrer o prazo in albis.
À fl. 29, consta certidão do Cartório Eleitoral em que se afirma o comparecimento do representante do requerente em que
solicitou um prazo de até 03 (três) meses para o fornecimento de documentação médica necessárias acerca do estado de
saúde do requerente.
À fl. 31, consta decisão deste Juízo em que foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Intimado, o representante do requerente compareceu ao Cartório Eleitoral e informou não ter mais interesse na Certidão de
Quitação com Prazo de Validade Indeterminado em virtude de o seu filho, ora requerente, haver comparecimento à Central de
Atendimento ao Eleitor de Maracanaú e realizado o alistamento eleitoral na condição de analfabeto (fl. 36).
Às fls. 38/39, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela extinção do procedimento, sem análise do pedido postulado.
Após, vieram os autos conclusos.
Eis o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
Embora as provas carreadas aos autos conduzam ao atendimento do pedido formulado à fl. 02, verifica-se que o requerente
ARTHUR ALMEIDA TEIXEIRA realizou o alistamento eleitoral na condição de analfabeto, motivo pelo qual o seu representante
manifestou-se pela ausência de interesse na ação.
Com efeito, a manifestação do representante, na condição de defensor dos direitos do requerente, é soberana e deve ser
levada em consideração, mormente o fato de o requerente haver realizado o alistamento eleitoral, perfazendo o corpo de
eleitores aptos ao voto, motivo pelo qual entende ser desnecessária a expedição de certidão de quitação por tempo
indeterminado.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em face da manifestação contida nos presentes autos, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, o
que faço com base no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cientifique-se o representante do requerente da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após a adoção das providências acima determinadas e o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os presentes
autos com a devida baixa.
Maracanaú, 13 de novembro de 2019.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
Juíza Eleitoral
Titular da 104ª Zona – Maracanaú"
Ciência. Sentença. Arbitramento. Multa pecuniária. Providências. Pagamento. Decurso. Prazo recursal.
AUTOS Nº 11-70.2019.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 3.393/2019
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: Raquel Otoch Silva
PROMOVENTE: JUSTIÇA ELEITORAL
PROMOVIDO: JOSE LUIZ RODRIGUES
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO – ELEIÇÕES – 2º TURNO – AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS AO
ABANDONO DA FUNÇÃO – JUSTIFICATIVA – REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA
"SENTENÇA
Vistos etc
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I – RELATÓRIO
Os presentes autos foram deflagrados a partir de certidão do Cartório Eleitoral para comunicar a ausência aos trabalhos
eleitorais no pleito de 2018 do mesário JOSE LUIZ RODRIGUES.
Às fls. 03/04, consta cópia da Carta Convocatória e do comprovante de recebimento.
Às fls. 05/06, consta cópia da Ata da Mesa Receptora.
Regularmente intimado, o mesário promovido apresentou justificativa (fl. 15), acompanhada de cópia de documentos cíveis (fls.
16/19).
À fl. 23, consta certidão do Cartório Eleitoral com informação acerca da ocupação do promovido na base de dados da Justiça
Eleitoral.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou, às fls. 24/25, pela aplicação de multa sancionatória.
Após, vieram-me os autos conclusos.
Passo à fundamentação e à decisão.
II – FUNDAMENTOS
Inicialmente, saliento a desnecessidade de constituição de representação judicial por profissional habilitado em virtude do
caráter administrativo do presente feito. Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA RECURSAL NÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO. MATÉRIA
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. AFASTAMENTO NO PERÍODO DA TARDE
POR MOTIVO DE DOENÇA. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível o conhecimento do recurso, sem procurador habilitado, quando a matéria eleitoral tem natureza
administrativa.
2. A ausência da suplente aos trabalhos eleitorais no período da tarde, por motivo de doença, não enseja a aplicação da multa
prevista no art. 124 do Código Eleitoral. (RECURSO ELEITORAL nº 4574, Acórdão nº 49837 de 30/06/2015, Relator(a) LUIZ
FERNANDO TOMASI KEPPEN, Publicação: DJ – Diário de justiça, Data 3/7/2015) (negritei)
Dispõe o Código Eleitoral acerca da ausência de mesários aos trabalhos eleitorais:
Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que
for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. (negritei)
A Resolução nº 23.555/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata do Calendário Eleitoral para as Eleições Gerais de 2018,
fixou as datas de 6 de novembro de 2018 e 27 de novembro de 2018, como os termos finais para o mesário faltoso apresentar
justificativa ao Juízo Eleitoral, respectivamente, em primeiro e segundo turnos.
Contudo, a citada norma deve ser analisada com ponderação, levando-se em consideração os argumentos. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. MULTA APLICADA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA FORA DO PRAZO
LEGAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.
1 – Ainda que o mesário faltoso apresente justificativa fora do prazo determinado pelo art. 124 do Código Eleitoral, por se tratar
de procedimento de natureza administrativa, é admissível excepcionalmente o seu acolhimento em sede de recurso
quando for demonstrada a justa causa.
2 – Recurso provido. (RECURSO ELEITORAL n 406, ACÓRDÃO n 11550 de 14/09/2011, Relator(a) MARCELO ARANTES DE
MELO BORGES, Publicação: DJ – Diário de justiça, Volume 172, Tomo 1, Data 19/09/2011, Página 3)
A parte promovida apresentou, tempestivamente, justificativa pela ausência aos trabalhos eleitorais, em que alega que se
encontrava em viagem no Estado de São Paulo, de onde retornou no dia 28 de outubro de 2019.
Contudo, observo que o promovido acusou o recebimento da Carta Convocatória para os trabalhos eleitorais em 09.08.2018 (fl.
04), a partir de cuja informação infere-se que se encontrava no Município. Ademais, o comprovante da viagem (fl. 17) contém a
informação de que a passagem foi comprova em São Paulo no dia 18.07.2018. Nesse aspecto, constato que o promovido não
foi necessariamente diligente com as obrigações eleitorais, visto que já detinha conhecimento de sua viagem para São Paulo e
não efetuou comunicação à Justiça Eleitoral com antecedência, ocasionando prejuízo aos trabalhos eleitorais.
A cópia da Ata da Mesa Receptora, subscrita pelo Presidente da Seção nº 0077, afirma que o promovido faltou aos trabalhos
eleitorais.
Convém observar que a responsabilidade do dever legal de cumprir convocação da Justiça Eleitoral é imposta pela lei,
mormente quando se verifica obrigação sobre outras responsabilidades menores do que a cívica, o que não ocorreu no
presente caso.
Nesse sentido já se manifestaram as Cortes Eleitorais Pátrias:
Ac. - TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638: "O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do referido diploma, o qual não contém
ressalva quanto à possibilidade de cumulação com sanção de natureza penal". No mesmo sentido, Ac.-TSE nº 21/98."
"MESÁRIO FALTOSO – CONVOCAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MESA RECEPTORA – RESPONSABILIDADE – FALTA
DE JUSTIFICATIVA – CONDUTA TÍPICA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 124 –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A convocação de mesário para atuar em dia de eleições é responsabilidade cívica que deve ser observada sobre
qualquer outra responsabilidade pessoal.
2. A possibilidade de ausência prevista em lei deve ser acompanhada de justificativa adequada, no prazo legal de 30 (trinta
dias).
3. A aplicação de pena pecuniária é prevista em lei e sempre incide quando o mesário faltoso deixa de justificar sua ausência,
na forma do art. 124, do Código Eleitoral.
4. Recurso improvido.
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(RECURSO ELEITORAL nº 4204, Acórdão nº 30380 de 10/04/2006, Relator(a) RENATO CARDOSO DE ALMEIDA ANDRADE,
Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 24/04/2006) (negritei)
Recurso. Eleições 2012. Mesário faltoso. Não comprovação da justificativa apresentada. Provimento.
Concede-se provimento a recurso para aplicar à recorrida a penalidade prevista no art. 124 do Código Eleitoral, tendo
em vista que, convocada para atuar como mesária nas eleições municipais de 2012, a eleitora ausentou-se sem
apresentar a necessária justificativa no prazo legal e, notificada para suprir tal omissão, não logrou comprovar seu alegado
estado de saúde no dia do pleito.
(RECURSO ELEITORAL nº 8549, Acórdão nº 1312 de 20/11/2013, Relator(a) JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicação:
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 09/12/2013) (negritei)
Contudo, a regra contida na legislação eleitoral deve ser aferida com a regra constante no artigo 7º, inciso IV, da Constituição
Federal quanto à vedação de vinculação com o salário-mínimo. Nesse sentido:
MESÁRIO FALTOSO – NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– ARTIGO 124 DO CÓDIGO ELEITORAL – APLICAÇÃO DA MULTA EM SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE, FACE À
REGRA ENCARTADA NO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESPROVIMENTO. É de se aplicar multa ao
mesário regularmente convocado, que deixa de comparecer no dia das eleições sem qualquer justificativa. Multa aplicada em
salário-mínimo, que não é possível na espécie, a qual fica convertida em reais e é o equivalente àquela aplicada em
UFIRs com o aumento previsto no artigo 367 § 2º, do Código Eleitoral, sob pena de, assim não o fazendo, incentivar o
cidadão a descumprir o seu dever cívico de auxiliar os trabalhos das eleições, consolidando o estado democrático de
direito.(RECURSO ELEITORAL nº 01996, Acórdão nº 27054 de 12/05/2003, Relator(a) JOSÉ ULYSSES SILVEIRA LOPES,
Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data 19/05/2003) (negritei)
Ademais, não há prova nos autos quanto à situação econômica do mesário faltoso que impeça o aumento da penalidade
quando verificada a ineficácia de sua aplicação. Nesse sentido é a disposição do Código Eleitoral, cuja redação é corroborada
pela Resolução nº 23.551/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes
normas:
I – no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor:
(…)
§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.
Art. 118. Na fixação das multas de natureza não penal, o juiz eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a
gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até 10 (dez) vezes se o juiz ou tribunal considerar que, em virtude da situação
econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo (Código Eleitoral, art. 367, § 2º).
A gravidade da infração é constada pelo descumprimento de ordem judicial, sobretudo em face do descaso com o dever cívico
a ser exercido, o que prejudica a imagem da Justiça Eleitoral diante da prestação do munus público que lhe incumbe. Nesse
sentido:
RECURSO – MESÁRIO FALTOSO – JUSTIFICATIVA INADMISSÍVEL – MULTA FIXADA EM DEZ VEZES O MÁXIMO LEGAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESSE AUMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.
Se, de um lado, o valor da multa não pode ignorar as condições econômico-financeiras do infrator, de outro, ela não pode ser
ínfima a ponto de desnaturar o caráter sancionatório. Correlação que deve ser observada.
A gravidade do ato omissivo, a justificativa absolutamente inaceitável e reveladora de descaso e o que se extrai dos
autos acerca das condições do faltoso, constituem cenário a impulsionar multa no valor máximo multiplicado por
cinco.
(RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1867, Acórdão nº 20872 de 27/07/2006, Relator(a) HENRY
GOY PETRY JUNIOR, Publicação: DJESC – Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina, Data 02/08/2006, Página 02)
(negritei)
Fica clara a falta de compromisso e responsabilidade com o chamamento feito pela Justiça Eleitoral, configurada pela ausência
aos trabalhos eleitorais na função de Presidente de Mesa Receptora.
Saliento, ainda, o teor da Resolução nº 176 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, de 23 de maio de 2000, que disciplinou o
procedimento de cobrança das multas a eleitores e membros de Mesa Receptora faltosos.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, ARBITRO MULTA à parte promovida JOSE LUIZ
RODRIGUES, inscrição eleitoral nº 0335 3912 0701, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de 33,02
UFIRs, que equivale a R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), conforme comando do artigo 124, caput e § 1º,
do Código Eleitoral, em virtude de sua ausência ao 2º (primeiro) Turno de Votação nas Eleições Gerais de 2018.
Diante do que restou provado nos autos, bem como por considerar a ineficácia da multa aplicada, em face da manifesta opção
da parte promovida em não exercer o múnus público para o qual foi convocada, AUMENTO o valor da penalidade em 5 (cinco)
vezes, para perfazer o montante de R$ 87,85 (oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que faço com base no
disposto no artigo 367, inciso I, e § 2º, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, caso o débito não seja satisfeito, determino ao Cartório Eleitoral proceder ao cumprimento das
providências abaixo especificadas:
1. anotar a multa aplicada no histórico da inscrição eleitoral do promovido, nos moldes do Provimento nº 6/2009 da
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral;
2. intimar a parte promovida para proceder ao pagamento da multa imposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
3. e observar que o registro de quitação da multa só será feito após o adimplemento integral do débito.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Maracanaú, 13 de novembro de 2019.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
Juíza Eleitoral
Titular da 104ª Zona – Maracanaú "

109ª Zona Eleitoral
Sentenças
AUTOS Nº 32-31.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.263/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO PATRIOTA – PARACURU/CE
PRESIDENTE: CARLOS ANTONIO RODRIGUES MARTINS
TESOUREIRA: VERA MARCIA VIANA PESSOA
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
PATRIOTA do município de PARACURU/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n° 23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.13), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.15-15v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO PATRIOTA do município de PARACURU/CE, de acordo com o art. 46, IV, "a", da
Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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 cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 49-67.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.272/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL – PARACURU/CE
PRESIDENTE: ANTONIO KLEBER FREIRE BANDEIRA
TESOUREIRO: VALDEREZ DO NASCIMENTO
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - PSL do município de PARACURU/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n° 23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.12), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.14-14v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL do município de PARACURU/CE, de acordo com o art. 46,
IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de Contas
Eleitorais e Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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 cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 42-75.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.267/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO PODEMOS – PARACURU/CE
PRESIDENTE: ANGELICA MARIA BASTOS COELHO PESSOA
TESOUREIRA: SAMIA CANDIDO DE OLIVEIRA
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
PODEMOS do município de PARACURU/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n° 23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.12), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.14-14v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO PODEMOS do município de PARACURU/CE, de acordo com o art. 46, IV, "a", da
Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 25-39.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.279/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATAS – DEM – PARAIPABA/CE
PRESIDENTE: TEREZA CRISTINA DO CARMO MOREIRA
TESOUREIRO: ANTONIO RICARDO BARBOSA DA SILVA
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
DEMOCRATAS – DEM do município de PARAIPABA/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n° 23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.12), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.14-14v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRATAS – DEM do município de PARAIPABA/CE, de acordo com o art. 46,
IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de Contas
Eleitorais e Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 39,23.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.288/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD – PARAIPABA/CE
PRESIDENTE: FRANCISCO CLEITON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO: ANTONIA ALINE FRANÇA FREIRE
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do município de PARAIPABA/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n°
23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.12), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.14-14v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do município de PARAIPABA/CE, de acordo com
o art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 29-76.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.282/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – PARAIPABA/CE
PRESIDENTE: FATIMA MARIA CARNEIRO DE SOUSA
TESOUREIRO: BRENNA ALINA GOMES FACUNDO
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do município de PARAIPABA/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE
n° 23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 08-12)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.13), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.15-15v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do município de PARAIPABA/CE, de
acordo com o art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de
informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 24-54.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.278/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ – DC – PARAIPABA/CE
PRESIDENTE: CARLOS HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA
TESOUREIRO: AURIMAR GARCIA DA SILVA
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC do município de PARAIPABA/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n°
23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 08-12)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.13), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.15-15v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ - DC do município de PARAIPABA/CE, de acordo com o
art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 23-69.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.277/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO AVANTE – PARAIPABA/CE
PRESIDENTE: MAGNOS LUCAS CORREIA
TESOUREIRA: RITA DE CASSIA BRITO LIMA
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
AVANTE do município de PARAIPABA/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n° 23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.12), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.14-14v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO AVANTE do município de PARAIPABA/CE, de acordo com o art. 46, IV, "a", da
Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 27-79.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.281/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO PATRIOTA – PARAIPABA/CE
PRESIDENTE: ALDEMIR GARCIA DOS SANTOS
TESOUREIRO: ARNALDO FERREIRA DA SILVA
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
PATRIOTA do município de PARAIPABA/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n° 23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.12), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.14-14v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO PATRIOTA do município de PARAIPABA/CE, de acordo com o art. 46, IV, "a", da
Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 43-60.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.291/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – PARAIPABA/CE
PRESIDENTE: JOAO BATISTA DE SOUSA
TESOUREIRO: ANTONIO RIGOBERTO PEREIRA
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT do município de PARAIPABA/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n° 23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.12), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.14-14v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de PARAIPABA/CE, de acordo com o
art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 36-68.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.285/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO PODEMOS – PARAIPABA/CE
PRESIDENTE: ALOISIO COSTA MAIA
TESOUREIRO: SERGIO CABRAL BRAGA CASTRO
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO
PODEMOS do município de PARAIPABA/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n° 23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.12), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.14-14v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO PODEMOS do município de PARAIPABA/CE, de acordo com o art. 46, IV, "a", da
Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE
AUTOS Nº 35-83.2019.6.06.0109
PROTOCOLO Nº 22.284/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB – PARAIPABA/CE
PRESIDENTE: URIAS ALVES MOREIRA
TESOUREIRA: MARIA IVONE BATISTA PIRES
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 do PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA – PMB do município de PARAIPABA/CE, submetida a exame nos termos da Resolução TSE n°
23.546/2017.
As contas não foram formalizadas pelo partido, contrariando o que determina o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)"
Em cumprimento ao artigo 30, inciso I do mesmo normativo, os representantes legais do partido foram notificados (fls. 07-11)
para apresentação das contas ou de declaração de ausência de movimentação financeira no prazo de 72 (setenta e duas)
horas e, mesmo assim, o partido permaneceu omisso, decorrendo o referido prazo sem qualquer manifestação.
Permanecendo as contas não apresentadas, foram juntadas aos autos as informações de acordo com o disposto no artigo 30,
inciso IV, alíneas a e b:
"Art. 30
(...)
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
(…)"
Foi emitido parecer técnico (fl.12), opinando por considerar não prestadas as contas do partido em epígrafe.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as contas sejam declaradas
como não prestadas (fl.14-14v).
É o relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a agremiação partidária não obedeceu as normas contidas nos termos da
Resolução TSE n° 23.546/2017.
De acordo com o referido normativo:
"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.
(...)"
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da representante do Ministério Público Eleitoral, julgo por sentença como
NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB do município de PARAIPABA/CE, de acordo
com o art. 46, IV, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017, devendo o cartório eleitoral registrar o julgamento no Sistema de
informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Aplico ao partido a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação nos
termos do art. 48, caput da Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do
referido órgão de direção municipal (§ 2º, art. 48, Res. TSE nº 23.546/2017) em razão da decisão monocrática exarada pelo
Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, nº 104/2019, de 20 de maio de 2019, que deferiu parcialmente medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para conferir interpretação conforme a 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.
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O cartório eleitoral deve notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão, nos termos do art.
60, Inciso I, alínea "a" da Res. TSE nº 23.546/2017.
Ciência ao Ministério Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paracuru/CE, 27 de novembro de 2019.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE

115ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 005/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Gerardo Magelo Facundo Júnior, MM. Juiz Eleitoral da 115ª ZE/CE, no uso de suas atribuições
legais, etc.
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE nº 21.372, de 25 de março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 115ª Zona Eleitoral, com sede no município de Fortaleza/CE, iniciando-se os trabalhos correicionais às 9 horas
do dia 13 (treze) de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência
deste magistrado e secretariado pelo servidor Clélio Kramer de Mesquita, Chefe de Cartório Eleitoral, de logo designado, nos
termos do art. 4º, § 1º, da Res. TRE/CE nº 225/2003, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e
fiscalizadora do Exmo. Desembargador Corregedor Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Fortaleza, 27 de novembro de 2019.
Gerardo Magelo Facundo Júnior
Juiz Eleitoral da 115ª ZE/CE
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