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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADOS - 8ª; 44ª E 69ª ZE's
PORTARIA N.º 1088/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE-CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 18.11.2019, o Dr. FÁBIO MEDEIROS FALCÃO DE ANDRADE, Juiz do 1º Juizado Auxiliar da
7ª Zona Judiciária, para responder pela 44ª Zona Eleitoral, sediada no município de Santana do Acaraú, durante as férias do
titular, Dr. Wilson de Alencar Aragão. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 21 de novembro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1089/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 20.11.2019, a Dra. CRISTIANE MARIA CASTELO BRANCO MACHADO RAMOS,
Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Aracati, para responder pela 8ª Zona Eleitoral, sediada nesse município, durante as
férias da Dra. Janaína Graciano de Brito. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 21 de novembro de
2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1090/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 20.11.2019, o Dr. HYLDON MASTERS CAVALCANTE COSTA, Juiz da 14ª Zona
Eleitoral – Lavras da Mangabeira, para responder pela 69ª Zona Eleitoral, sediada em Aurora, durante férias do titular, Dr. João
Pimentel Brito. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 21 de novembro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
DECISÃO
Tratam os autos de requerimento de aposentadoria formulado pela servidora REJANE MONTEIRO AUGUSTO GONÇALVES,
Técnica Judiciária do Quadro Permanente de servidores deste Tribunal, lotada na Coordenadoria de Registros Partidários,
Autuação e Distribuição (COPAD). A interessada fundamenta seu pedido no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005(1),
combinado com o artigo 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003(2).
A Seção de Aposentadorias e Pensões (SEAPE – Informação n.° 180/2019 – documento PAD n.° 174.882/2019) e a Seção de
Acompanhamento e Orientação às Gestões Administrativa e de Recursos Humanos (SAGES – Informação n.° 300/2019 –
documento PAD n.° 178.610/2019) manifestaram-se pelo deferimento do referido pleito, na medida em que foram atendidos
todos os requisitos estatuídos na legislação de regência.
ISSO POSTO, adoto como razão de decidir as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e pela
Secretaria de Controle Interno (SCI), na forma do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/19993, para deferir o pedido de aposentadoria
voluntária, com proventos integrais e paridade plena, da servidora Rejane Monteiro Augusto Gonçalves.
Por fim, no tocante à incorporação de quintos de função após a vigência da Lei n.º 9.624/1998, determino, conforme sugestão
da Secretaria de Controle Interno, que a Secretaria de Gestão de Pessoas proceda, em expediente apartado, ao
acompanhamento do deslinde da questão tratada no Recurso Extraordinário n.º 638.115-RG/CE, que se encontra pendente de
julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista a possibilidade de repercussão sobre os vencimentos de
servidores ativos e inativos, bem como sobre as pensões pagas por este Regional.
À Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
NOTAS DE RODAPÉ
(1)Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional n.º 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes
condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
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III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal,
de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da
Emenda Constitucional n.º 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
(2) Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que
serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
(3)Art. 50. (…)
§1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 125/2019 celebrado com ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE. Objeto: Este termo
aditivo visa ao acréscimo de 2.000 (duas mil) cadeiras plásticas para utilização no mutirão da revisão biométrica no Centro
de Eventos do Estado do Ceará, no período de 20 a 29 de novembro de 2019. O presente acréscimo corresponde ao valor de
R$ 6.315,79 (seis mil, trezentos e quinze reais e setenta e nove centavos), correspondente ao percentual aproximado de
6,79% do valor atualizado do contrato. Fundamento: art. 58, I e § 2º, e 65, I, 'b', e §§ 1º, 2º e 6º, da Lei nº 8.666/1993, e na
autorização superior constante do Processo Administrativo Digital n.º 21.541/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 26/11/2019
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 115/2019 celebrado com COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E
HOSPITALAR LTDA. Objeto: Este termo aditivo visa ao acréscimo de 40,8 horas de atendimento pré-hospitalar de urgências e
emergências médicas em pronto atendimento, através de unidade de suporte avançado (UTI Móvel) e ambulância de
transporte (Básica) no Centro de Eventos do Ceará por ocasião do mutirão da Revisão Biométrica de Fortaleza, de acordo com
o novo cronograma apresentado em anexo.O acréscimo previsto é apenas estimativo e poderá não ser realizado. O presente
acréscimo corresponde ao valor de R$ 5.109,35 (cinco mil, cento e nove reais e trinta e cinco centavos), equivalente a 14,92%
do valor inicial contratado. Fundamento: art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, e na autorização superior constante do Processo
Administrativo Digital n.º 21.559/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 26/11/2019
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 126/2019
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), 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 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 (Código de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 879 - CLASSE 30 (8-79.2017.6.06.0074)
ORIGEM: Guaraciaba Do Norte-CE (74ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
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RECORRENTE(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO(S): FRANCISCO FLÁVIO AGUIAR BARBOSA
ADVOGADOS(S): Rodolfo Pacheco Paula Bittencourt – OAB:
20.450/CE, Natalia Lopes Cunha - OAB: 32.442/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Execução - Execução Fiscal - Execução - De Multa Eleitoral
PAUTA Nº 126/2019
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), 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 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 (Código de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 292 - CLASSE 30 (2-92.2016.6.06.0014)
ORIGEM: Lavras Da Mangabeira-CE (14ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA
ADVOGADO(S): Macia Maria Beserra de Macêdo - OAB: 26221/CE, Jessica Lôbo Furtado - OAB: 33038/CE, Isadora Pereira
Furtado Pinto - OAB: 32292/CE
RECORRIDO(S): UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Execução - Execução Fiscal - Execução - De Multa Eleitoral
Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Decisões Monocráticas
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 50-59.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
Protocolo: 14.118/2017
REQUERENTES: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, Estadual, EUNÍCIO LOPES DE
OLIVEIRA, Presidente e DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA, Tesoureiro
ADVOGADO: Anderson Queiroz Costa - OAB: 32535/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 50-59.2017.6.06.0000 - CLASSE 25
PROCEDÊNCIA: FORTALEZA-CE
PROTOCOLO: 14.118/2017
REQUERENTES: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, Estadual; EUNÍCIO LOPES DE
OLIVEIRA, Presidente; DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA, Tesoureiro.
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. COMPROVANTES DE
GASTOS APRESENTADOS NÃO ESTÃO EM ORDEM CRONOLÓGICA NEM INDIVIDUALIZADOS POR CONTA BANCÁRIA.
DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO FINAL DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO E O SALDO FINAL DA CONTA
RESPECTIVA NO LIVRO RAZÃO.
PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
MULHERES. PERCENTUAL DE 5% DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 44, V, DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. NÃO APLICAÇÃO. DOCUMENTO COM DISCRIMINAÇÃO DO PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DE
PESQUISA REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 25. AUSÊNCIA. FALHAS QUE NÃO ATRAI, PER SI, A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O dever de prestar contas é exigido não apenas dos agentes já investidos na gestão da coisa pública, mas também dos
players da competição eleitoral, i.e., partidos, comitês e candidatos. (TSE, Precedente).
2. Conforme Parecer Técnico Conclusivo, restaram evidenciadas as seguintes impropriedades:1) Os comprovantes de gastos
apresentados não estão em ordem cronológica nem individualizados por conta bancária, descumprindo a formalidade prescrita
no § 6° do art. 29, da Resolução 23.464/20151; 2)Divergência entre o saldo final do extrato da conta bancária do Fundo
Partidário de fl. 859, R$ 142.843,30, e o saldo final da conta respectiva no Livro Razão (página 44 do Anexo 1), R$ 404.661,22;
3) Ausência de aplicação do percentual de 5% do Fundo Partidário em programas de incentivo à participação política das
mulheres, em descumprimento ao art. 44, inciso V, da Lei 9.096/95; 4) Falta de registro de despesas com programas de
incentivo à participação política das mulheres, em contas contábeis específicas previstas no plano de contas oficial dos
partidos políticos, e apresentação dos respectivos comprovantes em que esteja evidenciada a efetiva realização dos gastos
nos programas citados; 5) Contabilização na rubrica de Despesas com Seminários e Convenções, de gastos com
hospedagens, consultoria contábil, locação de veículos, combustível, fretamento de aeronaves e passagens aéreas, sendo que
tais despesas deveriam ter sido registradas em rubricas contábeis próprias previstas no Plano de Contas dos Partidos Políticos
instituído pelo TSE; 6)Notas fiscais de serviços de pesquisa de opinião pública de fls. 432/436, que foram insuficientemente
discriminados.
3. Em relação à primeira irregularidade, efetivamente, os comprovantes foram apresentados de forma desordenada, entretanto,
conforme destacou a SCI, a falha não compromete a regularidade das contas, porquanto foi possível a análise dos gastos
efetuados pelo partido.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2019, Número 226

Fortaleza, terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Página 6

4. Quanto à segunda irregularidade, o representante do partido informou à fl. 909 que a diferença apontada, no valor de R$
261.817,92, é referente ao saldo final da conta de aplicação financeira, conforme extrato de fl. 879. A SCI, ao analisar a rubrica
contábil no Livro Razão alusiva à conta bancária do Fundo Partidário (páginas 8/44 do Anexo 1), verificou que não foram
lançados nesta conta os débitos ocorridos na conta bancária, relativos às transferências de recursos para a conta de aplicação
financeira. Além disso, foram incluídos a rubrica contábil citada os rendimentos da conta de aplicação financeira, rendimentos
estes que constam apenas dos extratos da conta bancária de aplicação financeira, às fls. 877/879. Assim, os débitos não
lançados e os rendimentos incluídos na rubrica do Livro Razão originaram a divergência apontada. Para a SCI, o partido
deveria ter criado uma rubrica contábil específica para a conta bancária de aplicação financeira, o que não foi feito. Não
obstante tal atecnia, a justificativa apresentada pelo partido esclareceu a divergência apontada no saldo final da conta contábil
no Livro Razão.
5. Em alusão à terceira irregularidade, o representante do partido informou às fls. 909/910, que efetuou doações financeiras
com recursos do Fundo Partidário para duas candidaturas femininas nas eleições de 2016, tendo sido doado para cada
candidata o valor de R$ 40.000,00, no total de R$ 80.000,00. Contudo, consoante elucidou a SCI, estas doações configuram
gastos eleitorais e não gastos em programas de incentivo à participação política das mulheres. Destarte, é de se reconhecer
que a agremiação partidária transgrediu a regra disposta no art. 44, V, da Lei n° 9.096/95, porquanto não comprovou,
efetivamente, ter despendido o importe mínimo obrigatório para a manutenção de programas de promoção e difusão da
participação feminina na política.
6. Diante da mencionada transgressão ao artigo 44, inciso V, a agremiação, nos termos do §5° do respectivo dispositivo,
atinente ao exercício de 2016, deve, no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, para os respectivos fins
previstos na norma indicada, aplicar o valor a que estava inicialmente obrigado (R$ 146.534,48), com o acréscimo de 2,5%
(dois vírgula cinco por cento), calculado sobre o montante recebido do Fundo Partidário no exercício de 2016, que perfaz a
quantia de R$ 2.930.689,65, conforme Demonstrativo de Recursos Distribuídos do Fundo Partidário, de fl. 903, em que restou
verificada a irregularidade, correspondendo a quantia de R$ 73.267,24, o que resulta no total de R$ 219.801,72 (duzentos e
dezenove mil, oitocentos e um reais e setenta e dois centavos), a ser devidamente atualizado até sua efetiva utilização.
7. Nesse contexto, tal inconsistência não atrai, per si, a desaprovação das contas, até porque, poderá ser sanada no exercício
seguinte.
8. No tocante à quarta irregularidade, o partido alegou, ainda às fls. 910/911, que os recursos do Fundo Partidário, utilizados
em programas de participação política de mulheres foram "lançados em outras rubricas de forma ampla e genérica, já que
inexistia conta aberta específica para tanto" . Todavia, de acordo como bem explanou a SCI, não é possível atestar que tais
despesas se referem a gastos com programas de participação política das mulheres, pois os comprovantes destas despesas
não evidenciam a efetiva utilização dos recursos nos programas referidos, em franca inobservância ao § 3°, do artigo 18, da
resolução 23.464/15. Assim, como visto acima, o partido não comprovou a aplicação do percentual de 5% do Fundo Partidário
em programas de participação política das mulheres, não sendo motivo, entretanto, para desaprovação das contas.
9. Em relação à quinta irregularidade, o representante do partido informou à fl. 916 que tais despesas "foram inseridas
naquelas rubricas por única e exclusiva razão de que na ocasião desses seminários houve serviços contábeis quanto à
apresentação e palestras de assunto voltados a finanças e prestação de contas. E que, em razão disso, se entendeu à época
que tais despesas deveriam compor a rubrica despesas com seminários e convenções." A SCI entendeu, com a qual coaduno,
que a falha não compromete a confiabilidade das contas, porquanto houve a contabilização de todas as despesas efetuadas
pelo partido, cujos valores transitaram pela conta bancária respectiva.
10. E quanto à sexta irregularidade, notas fiscais de serviços de pesquisa de opinião pública de fls. 432/436, que foram
insuficientemente discriminados, é de se reconhecer, nos termos expostos pela SCI, que a declaração colacionada à fl. 918
especificou os dados de período e local de realização dos gastos referentes às notas fiscais de fls. 433 e 435/436, e a
declaração de fl. 928 apresentou dados da nota fiscal n° 64 (fl. 434). Todavia, não foi apresentado, nenhum documento
discriminando o período e local de realização da pesquisa referente à nota fiscal n° 25 (fl. 432), emitida pela empresa IOP
Instituto de Opinião e Pesquisa Ltda. Mas tal atecnia por si só não compromete a regularidade das contas, em razão da
comprovação desta despesa.
11. Com efeito, as irregularidades apontadas constantes da prestação de contas em comento não comprometem a
transparência, lisura, bem como não impedem a fiscalização contábil por esta Justiça Especializada, pelo que, em
conformação com os pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral, merecem as contas ser
aprovadas com ressalvas.
12. Por conseguinte, com a determinação do cumprimento da obrigação disposta no § 5° do art. 44 da Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, mediante aplicação, no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, do valor de R$
219.801,72 (duzentos e dezenove mil, oitocentos e um reais e setenta e dois centavos), a ser devidamente atualizado até sua
efetiva utilização.
13. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam-se os autos de Prestação de Contas apresentada à Justiça Eleitoral pelo Diretório Regional do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, referente ao exercício financeiro de 2016, em cumprimento às disposições da Lei n° 9.096/95 e
da Resolução TSE n° 23.464/2015.
Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, às fls. 931/933-V, setor deste egrégio
Tribunal Eleitoral responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, que opinou pela aprovação
das contas com ressalvas.
Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, às fls. 935/938, pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório, passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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A priori, convém destacar que a nova Resolução TSE n° 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas dos partidos
políticos, em seu artigo 65, §3°, inciso III, dispõe que as prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2016
devem ser analisadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE n° 23.464/2015, verbis:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios anteriores ao de 2016.
§ 3º As irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015
devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Resolução-TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015; (grifo nosso)
Assim, o mérito do presente processo será analisado sob a égide da Resolução TSE n° 23.464/2015, por cuidar, in casu, de
prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016.
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, restaram evidenciadas as seguintes
impropriedades:
1.
Os comprovantes de gastos apresentados não estão em ordem cronológica nem individualizados por conta bancária,
descumprindo a formalidade prescrita no § 6° do art. 29, da Resolução 23.464/20151;
2.
Divergência entre o saldo final do extrato da conta bancária do Fundo Partidário de fl. 859, R$ 142.843,30, e o saldo
final da conta respectiva no Livro Razão (página 44 do Anexo 1), R$ 404.661,22;
3.
Falta de aplicação do percentual de 5% do Fundo Partidário em programas de incentivo à participação política das
mulheres, em descumprimento ao art. 44, inciso V, da Lei 9.096/95;
4.
Ausência de registro de despesas com programas de incentivo à participação política das mulheres, em contas
contábeis específicas previstas no plano de contas oficial dos partidos políticos, e apresentação dos respectivos comprovantes
em que esteja evidenciada a efetiva realização dos gastos nos programas citados;
5.
Contabilização na rubrica de Despesas com Seminários e Convenções, de gastos com hospedagens, consultoria
contábil, locação de veículos, combustível, fretamento de aeronaves e passagens aéreas, sendo que tais despesas deveriam
ter sido registradas em rubricas contábeis próprias previstas no Plano de Contas dos Partidos Políticos instituído pelo TSE; e
6.
Notas fiscais de serviços de pesquisa de opinião pública de fls. 432/436, que foram insuficientemente discriminados.
Passo ao exame pontual de cada um dos vícios.
Em relação à primeira irregularidade, efetivamente, os comprovantes foram apresentados de forma desordenada, entretanto,
conforme destacou a SCI, a falha não compromete a regularidade das contas, porquanto foi possível a análise dos gastos
efetuados pelo partido.
Quanto à segunda irregularidade, o representante do partido informou à fl. 909 que à diferença apontada, no valor de R$
261.817,92, é referente ao saldo final da conta de aplicação financeira, conforme extrato de fl. 879. A SCI, ao analisar a rubrica
contábil no Livro Razão alusiva à conta bancária do Fundo Partidário (páginas 8/44 do Anexo 1), verificou que não foram
lançados nesta conta os débitos ocorridos na conta bancária, relativos às transferências de recursos para a conta de aplicação
financeira. Além disso, foram incluídos a rubrica contábil citada os rendimentos da conta de aplicação financeira, rendimentos
estes que constam apenas dos extratos da conta bancária de aplicação financeira, às fls. 877/879. Assim, os débitos não
lançados e os rendimentos incluídos na rubrica do Livro Razão originaram a divergência apontada. Para a SCI, o partido
deveria ter criado uma rubrica contábil específica para a conta bancária de aplicação financeira, o que não foi feito.
Não obstante tal atecnia, a justificativa apresentada pelo partido esclareceu a divergência apontada no saldo final da conta
contábil no Livro Razão.
Em alusão à terceira irregularidade, o representante do partido informou às fls. 909/910, que efetuou doações financeiras com
recursos do Fundo Partidário para duas candidaturas femininas nas eleições de 2016, tendo sido doado para cada candidata o
valor de R$ 40.000,00, no total de R$ 80.000,00. Contudo, consoante elucidou a SCI, estas doações configuram gastos
eleitorais e não gastos em programas de incentivo à participação política das mulheres.
Destarte, é de se reconhecer que a agremiação partidária transgrediu a regra disposta no art. 44, V, da Lei n° 9.096/95,
porquanto não comprovou, efetivamente, ter despendido o importe mínimo obrigatório para a manutenção de programas de
promoção e difusão da participação feminina na política.
Contudo, o egrégio Tribunal Superior Eleitoral já pacificou a compreensão de que a irregularidade reportada não enseja a
rejeição das contas.
Confira-se julgado de 2018, verbis:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. DEMOCRATAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2011. PRELIMINAR. NULIDADE. JULGAMENTO. IMPEDIMENTO. MINISTRO REDATOR PARA O ACÓRDÃO.
RECONHECIMENTO. VOTO VENCEDOR. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA OBJETO DE
DIVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. ART. 44, V, DA LEI N° 9.096/95. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. NOVO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Em preliminar, o Parquet suscita a nulidade do acórdão embargado, no qual foram julgadas as contas anuais do Diretório
Nacional do Democratas, referentes ao exercício de 2011, sob o argumento de que o Ministro Admar Gonzaga, que abriu a
divergência e cujo voto foi vencedor ficando, assim, redator para o acórdão, estaria impedido de atuar no presente feito, o que
foi reconhecido pelo e. ministro assim que recebeu a petição dos embargos. O impedimento não pôde ser verificado no dia do
aludido julgamento, pois coincidente com a data da posse de Sua Excelência no cargo de ministro efetivo deste Tribunal
Superior. Na ocasião, nem sequer a suspensão do julgamento foi possível, haja vista o fim do prazo prescricional para o exame
das contas.
2. Em seguida, foi determinada a redistribuição automática dos autos pela Presidência do TSE, pela qual fui sorteado seu
relator.
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3. Conforme dispõe o art. 281 do CPC: "anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele
dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes."
4. Diante do reconhecimento pelo próprio julgador quanto ao seu impedimento, é de ser declarada a nulidade de seu voto, nos
termos do art. 146, § 7°, do CPC e, por consequência, a nulidade parcial do acórdão embargado nos pontos em que o voto do
ministro impedido, condutor da tese vencedora, foi determinante para o resultado do julgamento. Nesse sentido, é a
jurisprudência do STJ: AgRg no RMS 35.133/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 19.4.2013; AgRg no
AREsp: 493040/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 26.8.2014.
5. Remanesce do acórdão embargado o julgamento unânime quanto ao reconhecimento da irregularidade referente à ausência
de aplicação de recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres pelo partido, referente ao exercício financeiro de 2011, em descumprimento ao disposto no art. 44, V, da
Lei nº 9.096/95. Referida condenação deverá ser cumprida pelo partido, nos termos do que restou determinado pela relatora no
acórdão embargado. Tal irregularidade por si só não conduz à desaprovação das contas nos termos da jurisprudência desta
Corte (Precedentes: PC nº 275-23, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 7.4.2017; ED-PC n° 231-67, Rel. Min. Luciana Lóssio,
DJe de 18.3.2015; PC n° 782-18, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
6. Considerando que, no tocante à análise das demais irregularidades, houve empate no julgamento das contas, com anulação
do voto impugnado, sua reapreciação nesse momento, para a eventual aplicação das sanções de suspensão das quotas do
Fundo Partidário e de ressarcimento ao Erário, nos termos do art. 37, § 3°, da Lei n° 9.096/95, mostra-se inócua, conforme
jurisprudência desta Corte, ante o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o julgamento das contas.
(Precedentes: ED-AgR-REspe n° 186-23/AM, de minha relatoria, DJe de 22.11.2017; PC n° 37, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJe de 2.12.2014). Suscitada a discussão sobre a prescrição do ressarcimento ao Erário em sede de prestações de
contas no STF, aquela egrégia Corte negou seguimento aos recursos interpostos contra a decisão deste Tribunal, que havia
reconhecido a prescrição: ARE N° 963973, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28.4.2016; ARE N° 883488, Rel. Min. Teori
Zavascki, julgado em 1º.8.2016; ARE N° 1003392, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 13.10.2016; ARE N° 1067745, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 21.9.2017; ARE N° 908752, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9.6.2017; ARE N° 882860,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15.2.2017.
7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para anular parcialmente o acórdão embargado, nos pontos em que o voto
proferido pelo ministro impedido foi determinante para o resultado daquele julgamento.
(Embargos de Declaração em Prestação de Contas nº 26576 - BRASÍLIA - DF. Acórdão de 06/03/2018. Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto. DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 71, Data 11/04/2018, Página 36/37)
Por oportuno, reproduzo outra jurisprudência daquela Mais Alta Corte da Democracia, litteris:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC do B. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. NÃO
APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NA CRIAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. ART. 44,
V, c/c § 5º, DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADE QUE, QUANDO A ÚNICA APURADA, NÃO ENSEJA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas, conquanto dever, funda-se no princípio fundamental republicano (CRFB/88, art. 1º, caput), e seu
corolário imediato o postulado da publicidade (CRFB/88, arts. 1º, caput, 5º, XXXIII, e 37, caput). A despeito de conteúdo
plurissignificativo e de vagueza semântica, afigura-se possível identificar alguns atributos normativos mínimos no conteúdo
jurídico dos aludidos cânones magnos, quais sejam, (i) a existência de uma concepção igualitária de bem público, cuja
titularidade é atribuída ao povo, (ii) distinção entre patrimônio público e privado dos governantes, (iii) a eletividade dos
representantes populares, (iv) periodicidade dos mandatos e (v) o dever de prestação de contas, com a consequente
possibilidade de responsabilização político-jurídica de todas as autoridades estatais.
2. O direito à informação, correlato ao dever de publicidade, inerente a todo e qualquer cidadão, de cariz fundamental, ex vi do
art. 5º, XIV, da CRFB/88, reclama, na seara eleitoral, que deva ser franqueado o amplo conhecimento acerca dos gastos com
as campanhas eleitorais dos postulantes aos cargos político-eletivos. Consectariamente, torna-se imperioso, no afã de
salvaguardar este direito, que o Estado não apenas se abstenha de agir, com a ausência de sigilo nas informações, mas
também, e sobretudo, que o poder público adote comportamentos comissivos, mediante a adoção de providências concretas
que permitam a cientificação e o conhecimento das informações ao público.
3. O dever de prestar contas é exigido não apenas dos agentes já investidos na gestão da coisa pública, mas também dos
players da competição eleitoral, i.e., partidos, comitês e candidatos.
4. A divulgação dos recursos auferidos pelos partidos e candidatos se revela importante instrumento de análise para os
cidadãos-eleitores, irradiando-se, precipuamente, sob dois prismas: no primeiro, de viés positivo, as informações acerca das
despesas de campanha propiciam a formulação de um juízo adequado, responsável e consciente quando do exercício do
direito ao sufrágio, notadamente no momento da escolha de seu representante; e, no segundo, de viés negativo, possibilitam
que os eleitores possam censurar, por intermédio do voto, aqueles candidatos que, eticamente, estejam em dissonância com
os valores que ele, cidadão, considera como cardeais, em especial quando o fluxo de receitas amealhadas durante a
campanha não restar devidamente comprovado.
5. A prestação de contas se conecta umbilicalmente a princípios caros ao Direito Eleitoral, como a igualdade de chances entre
os partidos políticos, a moralidade eleitoral, e, em última análise, a própria noção de Democracia.
6. A prestação de contas evita - ou, ao menos, amaina - os reflexos nefastos do abuso do poder econômico que, no limite,
desvirtuam a igualdade de chances entre os candidatos e as agremiações partidárias, ao mesmo tempo em que se franqueia
maior legitimidade ao processo político-eleitoral, sob o prisma do diálogo com a moralidade eleitoral.
7. In casu, as faturas emitidas por agência de turismo que contenham a identificação do número do bilhete aéreo, nome do
passageiro, data e destino da viagem podem ser consideradas como comprovantes de despesas, afastando-se, assim, a
irregularidade apontada pela unidade técnica (Precedente: PC nº 43/DF).
8. A irregularidade apurada nas transferências das sobras de campanha regional não tem o condão de ensejar a desaprovação
ou mesmo a ressalva de prestação de conta de órgão partidário nacional.
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9. As irregularidades, quando pontuais e que envolvam recursos de pequena monta, não impedem a aprovação com ressalvas
das contas do partido político. No caso sub examine, a) Houve o descumprimento apenas e tão somente do art. 44, V c.c. § 5º,
da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), por não aplicar a quantia de, no mínimo, 5% (cinco por cento) de recursos do
Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, com
respectivo acréscimo legal; b) Consectariamente, retrocitada irregularidade, quando a única verificada, não atrai, de per si, a
desaprovação das contas. (precedente: ED-PC nº 231-67, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015).
10. Contas apresentadas pelo Partido Comunista do Brasil, relativas ao exercício financeiro de 2010, aprovadas com ressalvas,
de acordo com o disposto no art. 27, II, da Res.-TSE nº 21.841/2004.
(PC - Prestação de Contas nº 78218 - BRASÍLIA - DF. Acórdão de 26/04/2016. Relator(a) Min. Luiz Fux. DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 148, Data 02/08/2016, Página 207-208)
Colaciono, ainda, julgados desta Corte Eleitoral, verbis:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO ESTADUAL.
ASSINATURA DO ADVOGADO NO DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA FINANCEIRA RECEBIDA.
EXISTÊNCIA DE SOBRAS DE CAMPANHA. FALHAS MERAMENTE FORMAIS. PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO
DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. PERCENTUAL DE 5% DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART.
44, V, DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. NÃO APLICAÇÃO. GASTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE CAIXA ACIMA DO
LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) DOS GASTOS EFETUADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR. GASTOS INDIVIDUAIS
ACIMA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) REALIZADOS ATRAVÉS DO FUNDO DE CAIXA. ART. 19, CAPUT E § 3º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. GASTOS DE PEQUENO MONTA ALÉM DO LIMITE PREVISTO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Tratam os autos de Prestação de Contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, diretório estadual, referente ao
exercício financeiro de 2015.
2. Inicialmente, cumpre destacar que a nova Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas dos partidos
políticos, estabelece, em seu art. 65, § 3º, II, que "as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE nº 23.432, de 16 de dezembro de 2014". Assim, o mérito do
presente processo observará as regras materiais insertas na Resolução TSE nº 23.432/2014, atualmente revogada, sem
prejuízo de sua aplicação ao exercício financeiro de 2015.
3. Quanto à ausência de assinatura do advogado no Demonstrativo de Sobras de Campanha Financeira Recebida e a
existência de sobras de campanha no valor de R$ 5,91 (cinco reais e noventa e um centavos), entendo que tais irregularidades
tratam-se de falhas meramente formais, que não chegaram a comprometer a lisura e a fiscalização das contas apresentadas,
sendo, pois, passíveis de relativização, na forma dos art. 30, § 2o-A, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 36, § 2º, da Resolução TSE nº
23.432/2014. Precedentes TRE's.
4. Quanto à não aplicação de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, verifico que o partido político não acostou no processo nenhum
documento que comprove a abertura, no exercício de 2015, de conta específica para movimentar recursos referentes à criação
e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, em desconformidade com o art. 44,
inciso V, § 7º, da Lei nº 9.096/95. Ocorre que, na forma do art. 22, III, da Resolução TSE nº 23.432/2015, tal infração enseja
somente a transferência dos recursos para o exercício financeiro subsequente, aplicando-se, ademais, o acréscimo de 2,5% do
total dos recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício anterior, em razão do descumprimento da norma legal, não
sendo apta a desaprovar as contas do partido político. Assim, considerando que o gasto obrigatório mínimo que a agremiação
partidária deveria despender com o incentivo à participação política feminina, no exercício de 2015, era de R$ 17.375,00
(dezessete mil, trezentos e setenta e cinco reais) - tendo em vista a aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o montante do
fundo partidário então recebido (R$ 347.500,00) -, deve o partido político, após o trânsito em julgado desta decisão, transferir
tais recursos para o exercício financeiro subsequente, com o acréscimo de 2,5% sobre o valor do fundo partidário (R$
8.687,50), totalizando o montante de R$ 26.062,50 (vinte e seis mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a ser
transferido, o qual deve ser devidamente atualizado até sua efetiva utilização. Precedente TRE-CE.
5. Ademais, quanto aos gastos realizados pelo Fundo de Caixa, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), entendo que
referido valor ultrapassa o limite de R$ 5.000,00, previsto no art. 19 da Resolução TSE nº 23.432/2014. 5.1. No entanto, verifico
que o valor extrapolado (R$ 32.000,00) corresponde a aproximadamente 8,15% (oito vírgula quinze por cento) do total de
gastos efetuados no exercício financeiro 2015 (R$ 392.305,91), sendo, assim, aplicável à espécie os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira do entendimento desta egrégia Corte. Precedentes TRE's.
6. Por fim, verifico que houve a ocorrência de gastos individuais com recursos do Fundo de Caixa acima do limite legal, quais
sejam, dois gastos nos valores de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na data de 30/06/2015, e outros dois gastos nos
valores de R$ 800,00 (oitocentos reais), na data de 28/08/2015, acima, portanto, do limite de R$ 400,00 previsto no art. 19, §
3º, da Resolução TSE nº 23.432/2014. 6.1. Todavia, em que pese o fato de não ter sido observada a referida previsão legal,
verifico que tais irregularidades, as quais totalizam R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), correspondem a 1,17% (um
vírgula dezessete por cento) do total de gastos efetuados no exercício financeiro de 2015 (R$ 392.305,91), sendo, assim,
aplicável à espécie os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira do entendimento desta egrégia Corte.
(TRE-CE - RE: 45744 FORTALEZA - CE, Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA, Data de Julgamento: 18/09/2017, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data 21/09/2017, Página 16/17).
7. Concluo, portanto, que não é possível a desaprovação das contas quando as alegadas falhas e insignificância dos seus
respectivos valores não chegam a comprometer a análise contábil, como no caso em concreto. Ademais, destaco que as
contas apresentadas encontram-se devidamente escrituradas, denotando, a meu ver, a boa-fé do requerente.
8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação, por conseguinte, do cumprimento da obrigação disposta nos art. 44,
inciso V, § 5º, da Lei nº 9.096/95 c/c art. 22, III, da Resolução TSE nº 23.432/2015.
(PC - 22320. FORTALEZA - CE. Relator(a) DAVID SOMBRA PEIXOTO. DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 27, Data
07/02/2019, Página 12/13).
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO DE 2014. QUESTÃO DE ORDEM. REJEIÇÃO. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DOS DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS NO PROCESSO. CITAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE DOIS
COMPUTADORES. ENQUADRAMENTO CONTÁBIL INADEQUADO. MERA FORMALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DE
RECURSOS NO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO POLÍTICA DAS MULHERES. NECESSÁRIA APLICAÇÃO NO
EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DO
VALOR NÃO APLICADO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Trata-se de Prestação de Contas da campanha eleitoral referente ao exercício financeiro de 2014 do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB (fl. 34/648), Regional, apresentada nos termos e para os fins da Lei nº 9.096/1995 e da
Resolução TSE nº 21.841/2004.
2. Questão de Ordem rejeitada, reiterando-se a tese fixada pelo Tribunal no julgamento da Prestação de Contas nº 39644.2016.6.06.0000, em 8/11/2017, de que os dirigentes partidários devem ser citados como litisconsortes ativos necessários
dos partidos nos processos de prestação de contas.
3. As inconsistências apontadas em parecer prévio foram devidamente justificadas pelo partido, salvo a de enquadramento
contábil inadequado da compra de dois (2) computadores no valor de R$ 2.849,70 e R$ 2.260,23 (escriturada como "despesas
com processamento de dados" , quando deveria ter sido como bens do Ativo Permanente). Trata-se de mera falha escritural,
que não compromete a credibilidade das contas prestadas.
4. Não há, no entanto, evidências escriturais/documentais de que o partido tenha cumprido a determinação legal prevista no
art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, qual seja, aplicação mínima de 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres, restando incontroverso que não há registro no Grupo Contábil nº
3.1.1.05 - DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES, cf. previsto na Resolução TSE nº 521/2011.
5. Em que pese as impropriedades susorreferidas, não se trata de irregularidades graves e insanáveis que comprometam a
lisura e transparência ou dificultem a fiscalização da Justiça Eleitoral, pelo que, em conformidade com os pareceres da SCI e
da PRE, é de se aprovar as contas, com ressalvas.
6. Impõe-se, no entanto, a aplicação, no exercício seguinte ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu a irregularidade,
do valor correspondente a 2,5% do total de recursos recebidos do Fundo Partidário, somado ao montante que deixou de ser
gasto naquele ano com esta finalidade, no caso, R$ 73.839,64 (setenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e
quatro centavos), a ser devidamente atualizado até sua efetiva utilização.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC - 16296. FORTALEZA - CE. Relator(a) ALCIDES SALDANHA LIMA. DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 75, Data
26/04/2018, Página 10).
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIREÇÃO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS EM NOME DO PARTIDO. VALOR ÍNFIMO. 0.66% DO TOTAL DAS DESPESAS. PROGRAMA
DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. PERCENTUAL DE 5% DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 44, V, DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. NÃO APLICAÇÃO. FALHAS QUE NÃO ATRAI, PER
SI, A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS REQUISITOS FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO
VIGENTE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O dever de prestar contas é exigido não apenas dos agentes já investidos na gestão da coisa pública, mas também dos
players da competição eleitoral, i.e., partidos, comitês e candidatos. (TSE, Precedente).
2. No caso dos autos, há despesas que não foram comprovadas pela agremiação no aporte de R$ 6.025,91, contudo
representam apenas 0,66% do total das despesas, na ordem de R$ 905.593,76, referentes ao exercício financeiro de 2014.
3. Sob esse prisma, estas falhas remanescentes envolvem valores diminutos, de pequena monta, diante do total dos gastos do
aludido exercício financeiro, e não impedem a aprovação das contas com nota de ressalvas.
4. Por outro lado, consoante acertadamente destacou a SCI, fls. 2.251/2251-v, o partido não demonstrou ter despendido
percentual mínimo de 5%, oriundo do fundo partidário, destinado à manutenção de programas de promoção e difusão da
participação da mulher na política, com espeque no art. 44, V, da Lei nº 9.096/95.
5. Desta forma, diante da transgressão ao artigo 44, inciso V, a agremiação, nos termos do § 5º do respectivo dispositivo,
atinente ao exercício de 2014, deve, no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, para os respectivos fins
previstos na norma indicada, aplicar o valor a que estava inicialmente obrigado (R$ 13.500,00), com o acréscimo de 2,5% (dois
vírgula cinco por cento), calculado sobre o montante recebido do Fundo Partidário no exercício de 2014 (R$ 270.000,00), em
que restou verificada a irregularidade, correspondendo a quantia de R$ 6.750,00, o que resulta no total de R$ 20.250,00 (vinte
mil e duzentos e cinquenta reais), a ser devidamente atualizado até sua efetiva utilização.
6. Nesse contexto, tal inconsistência não atrai, per si, a desaprovação das contas, até porque, como visto, poderá ser sanada
no exercício seguinte.
7. Com efeito, as irregularidades apontadas constantes da prestação de contas em comento não comprometem a
transparência, lisura, bem como não impedem a fiscalização contábil por esta Justiça Especializada, pelo que, em
conformação com os pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral, merecem as contas ser
aprovadas com ressalvas.
8. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação, por conseguinte, do cumprimento da obrigação disposta no § 5º do
art. 44 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
(PC - 18020. FORTALEZA - CE. Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS. DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 121,
Data 05/07/2018, Página 9/10).
Todavia, diante da mencionada transgressão ao artigo 44, inciso V, a agremiação, nos termos do §5° do respectivo dispositivo,
atinente ao exercício de 2016, deve, no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, para os respectivos fins
previstos na norma indicada, aplicar o valor a que estava inicialmente obrigado (R$ 146.534,48), com o acréscimo de 2,5%
(dois vírgula cinco por cento), calculado sobre o montante recebido do Fundo Partidário no exercício de 2016, que perfaz a
quantia de R$ 2.930.689,65, conforme Demonstrativo de Recursos Distribuídos do Fundo Partidário, de fl. 903, em que restou
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verificada a irregularidade, correspondendo a quantia de R$ 73.267,24, o que resulta no total de R$ 219.801,72 (duzentos e
dezenove mil, oitocentos e um reais e setenta e dois centavos), a ser devidamente atualizado até sua efetiva utilização.
Nesse contexto, repiso, tal inconsistência não atrai, per si, a desaprovação das contas, até porque poderá ser sanada no
exercício seguinte.
No tocante à quarta irregularidade, o partido alegou, ainda às fls. 910/911, que os recursos do Fundo Partidário, utilizados em
programas de participação política de mulheres foram "lançados em outras rubricas de forma ampla e genérica, já que inexistia
conta aberta específica para tanto" . Todavia, de acordo como bem explanou a SCI, não é possível atestar que tais despesas
se referem a gastos com programas de participação política das mulheres, pois os comprovantes destas despesas não
evidenciam a efetiva utilização dos recursos nos programas referidos, em franca inobservância ao § 3°, do artigo 18, da
resolução 23.464/15. Assim, como visto acima, o partido não comprovou a aplicação do percentual de 5% do Fundo Partidário
em programas de participação política das mulheres, não sendo motivo, entretanto, para desaprovação das contas.
Em relação à quinta irregularidade, o representante do partido informou à fl. 916 que tais despesas "foram inseridas naquelas
rubricas por única e exclusiva razão de que na ocasião desses seminários houve serviços contábeis quanto à apresentação e
palestras de assunto voltados a finanças e prestação de contas. E que, em razão disso, se entendeu à época que tais
despesas deveriam compor a rubrica despesas com seminários e convenções."
A SCI entendeu, com a qual coaduno, que a falha não compromete a confiabilidade das contas, porquanto houve a
contabilização de todas as despesas efetuadas pelo partido, cujos valores transitaram pela conta bancária respectiva.
Quanto à sexta irregularidade, notas fiscais de serviços de pesquisa de opinião pública de fls. 432/436, que foram
insuficientemente discriminados, é de se reconhecer, nos termos expostos pela SCI, que a declaração colacionada à fl. 918
especificou os dados de período e local de realização dos gastos referentes às notas fiscais de fls. 433 e 435/436, e a
declaração de fl. 928 apresentou dados da nota fiscal n° 64 (fl. 434). Todavia, não foi apresentado, nenhum documento
discriminando o período e local de realização da pesquisa referente à nota fiscal n° 25 (fl. 432), emitida pela empresa IOP
Instituto de Opinião e Pesquisa Ltda. Mas tal atecnia, por si só, não compromete a regularidade das contas, em razão da
comprovação desta despesa.
Com efeito, as irregularidades apontadas constantes da prestação de contas em comento não comprometem a transparência,
lisura, bem como não impedem a fiscalização contábil por esta Justiça Especializada, pelo que, em conformação com os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral, merecem as contas ser aprovadas com
ressalvas.
[3]
Dispositivo
Nestas condições, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas com ressalvas as
contas do Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, referente ao exercício financeiro de
2016.
Por conseguinte, com a determinação do cumprimento da obrigação disposta no § 5° do art. 44 da Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, mediante aplicação, no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, do valor de R$ 219.801,72
(duzentos e dezenove mil, oitocentos e um reais e setenta e dois centavos), a ser devidamente atualizado até sua efetiva
utilização.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 28 de novembro de 2019.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Relator
Processo Judicial Eletrônico
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 126/2019 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 05/12/2019, 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).
EXCEÇÃO Nº 0600232-25.2019.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: EDUARDO SÁVIO PASSOS RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO: Carlos Augusto Goes Mota – CE23864
ASSUNTO: Exceção de Pré-Executividade – Representação – Eleições 2014 - Conduta Vedada a Agente Público
PAUTA N° 126/2019 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 05/12/2019, 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).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0603148-66.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
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RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
EMBARGANTE: ERIKA GONÇALVES AMORIM
ADVOGADOS: Ana Talita Ferreira Alves - OAB CE35416, Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos - OAB CE18185, Tobias
Norões Carvalho - OAB CE17656, Carlos Eduardo Lima de Freitas - OAB CE17779,
EMBARGANTE: NAUMI GOMES DE AMORIM
ADVOGADOS: José Isaias Rodrigues Tomaz - OAB CE17210, Angela Castelo Vieira - OAB CE28559, Priscila Sousa de
Oliveira - OAB CE39709, Ana Talita Ferreira Alves - OAB CE35416, Tobias Norões Carvalho - OAB CE17656, Carlos Eduardo
Lima de Freitas - OAB CE17779
EMBARGANTE: LINDOMAR DA SILVA SOARES
ADVOGADAS: Priscila Sousa de Oliveira - OAB CE39709, Ana Talita Ferreira Alves - OAB CE35416
EMBARGADA: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ASSUNTO: Representação – Eleições 2018 - Conduta Vedada a Agente Público – Cargo – Deputado Estadual
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 1.099/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e
tendo em vista o contido no expediente PAD nº 21.498/2019,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE Nº 1.214/2014, designar YASMINE FLORENTINO HOLANDA LAGES para
responder pela Seção de Comunicações e Expedientes - SECOE, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares
do titular e na vacância do cargo.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 27 de novembro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias
Portaria 894/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1458/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO, titular da 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Tianguá, para funcionar como Promotor Eleitoral da 025ª Zona (Granja), no período de 22/11/2019 a
10/12/2019, em face das férias do Promotor RODRIGO COELHO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Fortaleza/CE, 22 de novembro
de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2019, Número 226

Fortaleza, terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Página 13

Portaria 897/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1447/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora LARISSA TEIXEIRA SALGADO, titular da 1ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Canindé, para funcionar como Promotora Eleitoral da 033ª Zona (Canindé), no período de 26/11/2019 a
19/12/2019, em face da licença para tratamento de saúde do Promotor KLECYUS WEYNE DE OLIVEIRA COSTA.
Fortaleza/CE, 25 de novembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 898/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1448/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora CIBELLE NUNES DE CARVALHO MOREIRA, titular da 3ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, para funcionar como Promotora Eleitoral da 011ª Zona (Quixeramobim), no
período de 25/11/2019 a 03/12/2019, em face da licença para tratamento de saúde da Promotora RAQUELI CASTELO
BRANCO COSTENARO. Fortaleza/CE, 25 de novembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 899/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1461/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA E LIMA, titular da 6ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Tianguá, para funcionar como Promotora Eleitoral da 035ª Zona (Viçosa do Ceará), no
período de 25/11/2019 a 03/12/2019, em face da licença para tratamento de saúde da Promotora LAURA THERESA DOS
SANTOS E SOUSA. Fortaleza/CE, 25 de novembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 900/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1462/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora MURIEL VASCONCELOS DAMASCENO, titular da 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Viçosa do Ceará, para funcionar como Promotora Eleitoral da 035ª Zona (Viçosa do Ceará), no
período de 04/12/2019 a 09/12/2019, em face da licença para tratamento de saúde da Promotora LAURA THERESA DOS
SANTOS E SOUSA. Fortaleza/CE, 25 de novembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 901/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1463/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora VALESKA CATUNDA BASTOS, titular da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Itapajé, para funcionar como Promotora Eleitoral da 041ª Zona (Itapajé), no período de 25/11/2019 a 22/12/2019,
em face das férias da Promotora ANA CAROLINA LIMA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE. Fortaleza/CE, 25 de novembro de
2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 906/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1460/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor DAIRTON COSTA DE OLIVEIRA, titular da 73ª Promotoria de Justiça
da comarca de Fortaleza, para funcionar como Promotor Eleitoral da 116ª Zona (Fortaleza), no período de 28/11/2019 a
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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29/11/2019, em face do afastamento da Promotora LIDUINA MARIA DE SOUSA MARTINS. Fortaleza/CE, 26 de novembro de
2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 907/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1464/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor LUIZ ALEXANDRE CYRILO PINHEIRO MACHADO COGAN, único
titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Aurora, para funcionar como Promotor Eleitoral da 069ª Zona (Aurora),
prorrogando sua atuação que findara 06/11/2019 por mais um biênio. Fortaleza/CE, 26 de novembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 908/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1465/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor EDILSON IZAIAS DE JESUS JUNIOR, titular da Promotoria de Justiça
da Comarca de Jaguaruana, para funcionar como Promotor Eleitoral da 075ª Zona (Jaguaruana), no período compreendido
entre 08/12/2019 a 07/12/2021. Fortaleza/CE, 26 de novembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 909/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1466/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora EMILDA AFONSO DE SOUSA, titular da 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Eusébio, para funcionar como Promotora Eleitoral da 088ª Zona (Eusébio), no período compreendido entre
30/12/2019 a 29/12/2021, em substituição ao Promotor ELIO FERRAZ SOUTO JÚNIOR. Fortaleza/CE, 26 de novembro de
2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 915/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1469/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora ANA ALZIRA NOGUEIRA BOSSADR, titular da 3ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Fortaleza, para funcionar como Promotora Eleitoral da 085ª Zona (Fortaleza), no período
compreendido entre 06/12/2019 a 05/12/2021, em substituição ao Promotor FRANCISCO WILSON GONÇALVES.
Fortaleza/CE, 28 de novembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 916/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1471/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor JARLAN BARROSO BOTELHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Maracanaú, para funcionar como Promotor Eleitoral da 004ª Zona (Maranguape), no período de 05/12/2019 a
19/12/2019, em face das férias da Promotora ROSELITA NOGUEIRA VIEIRA DE ALBUQUERQUE TROCCOLI. Fortaleza/CE,
28 de novembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
Portaria 919/2019
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
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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5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
1472/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor JARLAN BARROSO BOTELHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Maracanaú, para funcionar como Promotor Eleitoral Auxiliar na Eleição Suplementar da 067ª Zona (Aracoiaba),
no período de 29/11/2019 a 01/12/2019. Fortaleza/CE, 29 de novembro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS
004ª Zona Eleitoral
Decisões
Inquérito Policial nº 200/2017
Prot. nº 118.951/2019
Natureza: INQUÉRITO POLICIAL
Investigado: Francisca Leonilde Medeiros de Sousa
Nº DE ORDEM: 86/2019
Vistos etc.
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar a suposta prática do crime tipificado nos arts. 331 e 332 do
Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), cuja investigação foi iniciada por Notícia de Crime feita por João Paulo de Castro Carneiro
Xerez Silva, através do protocolo SADP nº 118.951/2016 (fls. 4/8).
Os arts. acima citados assim dispõem:
"Art. 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado:
Pena – detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.
Art. 332. Impedir o exercício de propaganda:
Pena – detenção até seis meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa."
Em se tratando de prescrição da pretensão punitiva, isto é, a que toma por base a pena em abstrato, vige a disposição do art.
109 do Código Penal Brasileiro:
"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 110 deste
Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12;
II - em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 (oito) anos e não excede a 12;
III - em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8;
IV - em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4;
V - em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Alterado pela L-012.234-2010) "
O fato descrito ocorreu em 29/09/2016, portanto há mais de 3 (três) anos, fazendo incidir o disposto no inciso VI do art. 109
acima citado.
Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de Francisca Leonilde Medeiros de Sousa em relação ao fato delituoso
narrado nestes autos, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109 inciso VI, da Código Penal Brasileiro.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Parquet e a autoridade policial.
Empós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Maranguape, 25 de novembro de 2019.
Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines
Juíza Eleitoral
Inquérito Policial nº 1332/2016
Prot. nº 26.981/2019
Natureza: INQUÉRITO POLICIAL
Investigado: Kássio Anselmo de Oliveira
Nº DE ORDEM: 85/2019
Vistos etc.
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar a suposta prática do crime tipificado nos arts. 326 c/c 327 do
Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) atribuído a Kássio Anselmo de Oliveira, cuja investigação foi iniciada por Notícia de Crime
feita por Álisson Dehon Cordeiro Câmara, através do protocolo SADP nº 86.157/2016 (fls. 4/7).
Os arts. acima citados assim dispõem:
"Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção até seis meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.
(...)
Art. 327. As penas cominadas nos artigos. 324, 325 e 326, aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido :
I - contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
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III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa."
Em se tratando de prescrição da pretensão punitiva, isto é, a que toma por base a pena em abstrato, vige a disposição do art.
109 do Código Penal Brasileiro:
"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 110 deste
Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12;
II - em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 (oito) anos e não excede a 12;
III - em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8;
IV - em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4;
V - em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Alterado pela L-012.234-2010) "
O fato descrito ocorreu em 24/08/2016, portanto há mais de 3 (três) anos, fazendo incidir o disposto no inciso VI do art. 109
acima citado.
Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de Kássio Anselmo de Oliveira em relação ao fato delituoso narrado nestes
autos, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109 inciso VI, da Código Penal Brasileiro.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Parquet e a autoridade policial.
Empós o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Maranguape, 25 de novembro de 2019.
Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines
Juíza Eleitoral
Editais
Processo 0600002-68.2019.6.06.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE MARANGUAPE CE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600002-68.2019.6.06.0004 / 004ª ZONA
ELEITORAL DE MARANGUAPE CE
REQUERENTE: LIBERDADE - BRASIL - BR - NACIONAL
Edital n.º 53/2019
Processo Judicial Eletrônico nº 600002-68.2019.6.06.0004
Natureza: Lista de Apoiamento
Presidente: João Leite
Interessado: Partido Liberdade (partido político em formação)
A Dra. Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines, Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 4ª Zona de
Maranguape/Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, a todos que do presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, conforme art. 15 da Resolução TSE n.º
23.571/2018, o Partido Liberdade - LIBERDADE, legenda partidária ainda em formação, protocolou sob o nº 60000268.2019.6.06.0004, lista de assinatura de apoiamento àsua constituição perante o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, nos termos
do artigo 9º da Lei 9.096/1995, a qual se encontra disponível para consulta na sede deste Cartório Eleitoral, situado na rua
Professor Francisco de Oliveira Conde, 716, Bairro: Centro, Maranguape/CE, a fim de que qualquer interessado(a) possa, em
petição fundamentada, impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou que fosse publicado o presente edital no Diário de Justiça Eletrônico, bem
como no átrio do Cartório Eleitoral para fins de contagem do prazo para impugnação citado.
Dado e passado nesta cidade de Maranguape/CE, aos (26) dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu, Klerton Pontes
Ximenes, Chefe de cartório, preparei e conferi o presente edital, o qual vai devidamente subscrito pela MM. Juíza desta 4ª
Zona Eleitoral de Maranguape - CE.
Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines
Juíza da 4ª Zona Eleitoral

007ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo nº 7-33.2019.6.06.0007
Protocolo n.º 3496/2019
Procedência: Cascavel-CE
Classe Processual: Petição
Assunto: Ação Declaratória de Nulidade
Requerente: Márcia do Vale Freitas
Advogado: Ramon Galvão Fernandes, OAB/CE n.º 18.098
SENTENÇA
Vistos, etc.
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Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade proposta por Márcia do Vale Freitas, em que pleiteia a anulação da sentença
proferida no Processo nº 126.421/2016, em que houve o julgamento de sua prestação de contas como NÃO PRESTADAS. À
época, a postulante disputou as eleições municipais de 2016 concorrendo ao cargo de Vereador.
Requereu antecipação de tutela para que fosse concedida a certidão de quitação eleitoral.
Em Decisão de fls. 158/159, este Juízo indeferiu a tutela antecipada, por entender ausente a prova da probabilidade do direito.
Posteriormente, a requerente apresenta petição com pedido alternativo (fls. 160/161).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 167/170).
Após, a requerente apresentou pedido de desistência da ação (fl. 172).
Vieram-me os autos conclusos. Decido.
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade em que a parte autora, anteriormente à prolação de sentença, requereu a
desistência da ação.
Dispõe o artigo 485, inciso VIII e §5º, do CPC:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(…)
VIII – homologar a desistência da ação;
(…)
§5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”
No caso, não há contestação, razão pela qual desnecessária intimação para concordância de parte contrária.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face da homologação do
pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se, com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Cascavel/CE, 17 de junho de 2019.
Leopoldina de Andrade Fernandes
Juíza Eleitoral – 7ª ZE

009ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 042/2019
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS/SUSPENSAS
PRAZO: 5 DIAS
O Excelentíssimo Sr. Sérgio Augusto Furtado Neto Viana, MM. Juiz Eleitoral da 09ª Zona do Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento N.º 7/2014-CRE/CE, que introduziu o
subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014-CRE/CE,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o período de 01 a 30.11.2019, nesta 09ª Zona Eleitoral, conforme
Relatório extraído do sistema ELO e arquivado no Cartório.
Termos em que, com fundamento no art. 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência ao(à)(s) interessado(a)(s) do cancelamento
e/ou suspensão da(s) inscrições eleitorais supra citadas, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral, na forma do Provimento N.º 02/2011-CRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Russas, aos quatro (02) dias de dezembro de 2019.
Eu,_____, Francis Menezes dos Santos, Chefe de Cartório da 09ªZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz Eleitoral da 09ª Zona
015ª Zona Eleitoral
Sentenças
Intimação de Sentença - Autos nº 92-92.2019.6.06.0015
Protocolo nº: 10.409/2019
Autos nº: 92-92.2019.6.06.0015
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2018
Interessado: Partido dos Trabalhadores – PT em Orós/CE
Advogado: Fabrício Moreira da Costa, OAB/Ce nº 10.373
Vistos etc.
I – Do Relatório
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Tratam estes autos do processo e julgamento da prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT em
Orós/CE, referentes ao exercício financeiro de 2018 (dois mil e dezoito), observando-se as disposições da Res. TSE nº
23.546/2017 e da Lei nº 9.096/95, aplicáveis à espécie.
O órgão partidário municipal apresentou suas contas mediante Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos –
DAMR, no dia 14.05.2019.
Expediu-se edital para ciência dos interessados (fl. 08), tendo decorrido sem impugnação o prazo legal previsto, conforme
certificado à fl. 11.
Às fls. 16/17, relatório de exame técnico de lavra do escrivão cartorário, efetuando minuciosa análise das contas e apontando
como falha apenas a irregularidade da representação processual, a qual, devidamente intimado, o partido supriu em tempo
hábil. Não se mencionou, contudo, no relatório cartorário, a ausência de Escrituração Contábil Digital, pela agremiação, para o
exercício financeiro em análise.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas, com ressalvas, consoante
parecer de fls. 36/37.
Todavia, detectada a ausência de escrituração contábil digital, converteu-se o julgamento em diligência, a fim de que a
agremiação demonstrasse o cumprimento do art. 25 da Res. TSE nº 23.546/2017. Intimado, o órgão partidário não se
manifestou.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – Da Fundamentação
Em seu art. 17, III, a Constituição da República Federativa de 1988 estabelece a obrigatoriedade de prestação de contas, pelos
partidos políticos, à Justiça Eleitoral, como condicionante à ampla liberdade de organização das agremiações partidárias.
Trata-se de obrigação inafastável, basilar ao próprio regime democrático, uma vez que possibilita aos órgãos fiscalizadores, à
Justiça Eleitoral e ao próprio cidadão o acompanhamento das atividades dos órgãos partidários, mormente no que tange ao
emprego de eventuais recursos públicos recebidos, bem como às vedações à percepção de determinados recursos, conforme
previsto na CF/88 e na Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096/95.
Regulamentando o dispositivo constitucional, prevê a lei 9.096/95, em seu artigo 32, que “o partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”. A agremiação em
tela apresentou suas contas dentro do prazo previsto, sem que, contudo, observasse todas as formalidades previstas nas
normas de regência, conforme abaixo se expõe.
Em um primeiro momento, apontou-se como falha unicamente a irregularidade de representação processual, tendo o analista
das contas sido omisso, em seu relatório, quanto ao cumprimento do disposto no art. 25 da Res. TSE nº 23.546/2017. Por tal
razão – e tendo em vista que o órgão partidário cumpriu a única pendência então apontada no relatório técnico -, o Ministério
Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Contudo, é certo que cabe ao magistrado, nos feitos de prestação de contas, velar pela higidez do procedimento, sanando
eventuais irregularidades que sejam detectadas durante o trâmite. Assim sendo, figurando a Escrituração Contábil Digital
elemento essencial à análise das contas, impõe-se – conforme adotado -, o chamamento do feito à ordem para colher a
manifestação do partido político. Feito isso, contudo, decorreu in albis o prazo concedido.
Assim dispõe, contudo, a Res. TSE nº 23.546/2017:
Art. 25. Os órgãos partidários, em todas as esferas, são obrigados a adotar escrituração contábil digital, independentemente da
existência ou não da movimentação financeira de qualquer natureza de recurso.
Pois bem, é certo que a Escrituração Contábil Digital - ECD figura como exigência legal inexorável, de modo que de seu
cumprimento não se podem furtar os partidos políticos, qualquer que seja sua esfera de atuação. Trata-se de mecanismo apto
a possibilitar ao cidadão, ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral o acompanhamento da regularidade contábil dos
partidos políticos, alargando o controle social sobre tais entidades indispensáveis ao regime democrático. Além disso, convém
lembrar que, em decorrência do previsto na Res. TSE 23.546/2017 (art. 66, III), a obrigatoriedade de apresentação da ECD foi
estendida aos diretórios municipais dos partidos políticos a partir da apresentação de contas do exercício de 2018, caso das
contas em análise.
Assevere-se, ainda, que Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1774/2017 não se sobrepõe à exigência contida
no art. 25 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, de modo que, não obstante a desnecessidade de apresentação de ECD
prevista na IN nº 1774/2017/RFB, o art. 25 da Res. TSE nº 23.546/2017 é norma especial, prevalecendo sobre a instrução
normativa citada.
É nesse sentido o entendimento do Egrégio TRE/CE:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL. DEVER. PARTIDO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA. ART. 25, RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.464/2015 C/C ART.
66, III, RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.546/2017. NÃO APRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS PARTIDÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - É obrigação dos órgãos partidários prestar contas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício
financeiro findo. Inteligência do art. 32 da Lei n. 9.096/1995.
2 - Em leitura conjunta do art. 25 da Resolução-TSE n. 23.464/2015 e art. 66, III, da Resolução-TSE n. 23.546/2017, os órgãos
partidários municipais deverão apresentas os livros e peças contábeis por escrituração contábil digital (ECD), a partir do
exercício financeiro de 2017.
3 - No caso, o órgão partidário municipal do Partido Progressista deixou de proceder à ECD.
4 - Destarte, em razão dessa compulsoriedade, a não utilização de tal ferramenta eletrônica configura, portanto, irregularidade
insanável, uma vez que o instrumento tem por fito melhorar os trabalhos de fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral,
corroborados pelas informações apresentadas pelo órgão fazendário federal.
5 - Recurso eleitoral desprovido. Contas desaprovadas.
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(RECURSO ELEITORAL n 254, ACÓRDÃO n 254 de 30/07/2019, Relator(aqwe) TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 142, Data 01/08/2019, Página 09 )
No mesmo sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. AUSÊNCIA DE
ENVIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ART. 25 DA RTSE Nº 23.464/2015 C/C ART. 66 DA RTSE Nº 23.546/2017. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata-se de prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB, Diretório
Municipal de Aiuaba, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
2. Na espécie, a agremiação partidária municipal declarou que não administrara qualquer recurso em sua conta bancária,
emitindo, para fins de comprovação, uma declaração de ausência de movimentação de recursos, devidamente assinada pelo
Presidente e Tesoureiro, à época, nos moldes do art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015
3. O art. 25 da Resolução TSE nº 23.464/2015 assevera, de forma clara e inequívoca, a obrigatoriedade da adoção da
escrituração contábil digital pelos órgãos partidários, mesmo diante da ausência de movimentação financeira. Por sua vez, a
Resolução TSE nº 23.546/2017, em seu art. 66, inciso III, estende essa exigência aos diretórios municipais dos partidos
políticos, a partir da apresentação de suas contas no exercício financeiro de 2017.
4. "...cabe destacar que o art. 25 da Resolução TSE nº 23.464/2015 determina que os partidos adotem a escrituração contábil
digital, independentemente da existência ou não da movimentação financeira de qualquer natureza de recurso. Compõem a
escrituração contábil digital tanto o livro diário, como o livro razão, documentos estes inexistentes nos autos. Dessa forma,
conclui-se pela gravidade da irregularidade referente à ausência dos livros diário e razão nos autos, até mesmo para
comprovação da alegada ausência de movimentação financeira. Precedentes Regionais". (Prestação de contas nº 5751.2017.6.06.000 - Fortaleza-CE. Desembargador: Haroldo Correira de Oliveira Máximo. Data de julgamento: 03/07/2018.
Publicação: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE nº121, pp. 07/08, em 05/07/2018).
5. O próprio art. 3º da Instrução Normativa da RFB nº 1.774/2017, no qual o diretório municipal supostamente encontra a
disposição para o descumprimento da apresentação da ECD, assevera o dever dos partidos políticos em cumprirem com as
obrigações acessórias previstas na legislação específica, obrigando-os, portanto, a seguir as exigências contidas no art. 25 da
Resolução TSE nº 23.464/2015 e art. 66, inciso III, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
6. Recurso Desprovido. Contas desaprovadas.
(RECURSO ELEITORAL n 339, ACÓRDÃO n 339 de 29/03/2019, Relator(ac) FRANCISCO EDUARDO TORQUATO
SCORSAFAVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 60, Data 02/04/2019, Página 03/04 )
III – Do Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com os elementos constantes dos autos e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo
DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/ORÓS-CE, referentes ao exercício 2018, com fulcro
no art. 46, III da Res. TSE nº 23.546/2017. Em decorrência de não ter sido verificado o recebimento, por parte do partido, de
qualquer importância financeira considerada irregular, deixo de aplicar a sanção prevista na Res. TSE nº 23.546/2017, para
prestações de contas anuais de partidos políticos julgadas desaprovadas, qual seja, a devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Em seguida, cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após, proceda-se ao cadastro da presente sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos,
observadas as formalidades legais.
Expedientes necessários.
Icó, 30 de novembro de 2019.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Intimação de Sentença - Autos nº 43-51.2019.6.06.0015
Protocolo nº: 3.785/2019
Autos nº: 43-51.2019.6.06.0015
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2017
Interessado: Partido Social Democrático - PSD em Orós/CE
Advogado: Fabrício Moreira da Costa, OAB/Ce nº 10.373
Vistos etc.
I – Do Relatório
Tratam estes autos do processo e julgamento da prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD em
Orós/CE, referentes ao exercício financeiro de 2017 (dois mil e dezessete), observando-se as disposições da Res. TSE nº
23.464/2015, Res. TSE nº 23.546/2017 e da Lei nº 9.096/95, aplicáveis à espécie.
O órgão partidário municipal foi omisso em sua obrigação constitucional de prestar contas, conforme certificado pelo Cartório
Eleitoral à fl. 02.
Em virtude da omissão apontada, procedeu-se à notificação do diretório municipal da agremiação para se desincumbir do ônus
de apresentação das contas à Justiça Eleitoral, tendo decorrido in albis o prazo.
Prolatou-se decisão suspendendo o repasse de cotas do fundo partidário à agremiação em tela (fl. 09).
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Às fls. 24/25, relatório de exame técnico de lavra do escrivão cartorário, efetuando minuciosa análise das contas e apontando
como falha apenas a irregularidade da representação processual, a qual, devidamente intimado, o partido supriu em tempo
hábil. Não se mencionou, contudo, no relatório cartorário, a ausência de Escrituração Contábil Digital, pela agremiação, para o
exercício financeiro em análise.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela não prestação das contas, consoante parecer de fls.
20/23.
Todavia, às fls. 24/29, o partido apresentou – após o parecer ministerial, mas antes da sentença -, sua declaração de ausência
de movimentação de recursos. Despachou-se (fl. 32) no sentido de se publicar edital para ciência dos interessados, o que foi
efetuado à fl. 34, decorrendo in albis o prazo legal (fl. 35v).
Irregular, ainda, a representação processual nos autos, intimou-se o órgão partidário (fl. 36), o qual apresentou o documento de
fl. 37.
Novamente se manifestando, o MPE opinou pela aprovação com ressalvas.
Ocorre que, ao fim, percebeu-se a ausência de envio da Escrituração Contábil Digital – ECD, tendo este juízo diligenciado para
que a agremiação demonstrasse o cumprimento do art. 25 da Res. TSE nº 23.546/2017, o que não foi feito no prazo
estipulado.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – Da Fundamentação
Em seu art. 17, III, a Constituição da República Federativa de 1988 estabelece a obrigatoriedade de prestação de contas, pelos
partidos políticos, à Justiça Eleitoral, como condicionante à ampla liberdade de organização das agremiações partidárias.
Trata-se de obrigação inafastável, basilar ao próprio regime democrático, uma vez que possibilita aos órgãos fiscalizadores, à
Justiça Eleitoral e ao próprio cidadão o acompanhamento das atividades dos órgãos partidários, mormente no que tange ao
emprego de eventuais recursos públicos recebidos, bem como às vedações à percepção de determinados recursos, conforme
previsto na CF/88 e na Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096/95.
Regulamentando o dispositivo constitucional, prevê a lei 9.096/95, em seu artigo 32, que “o partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”. A agremiação em
tela apresentou suas contas dentro do prazo previsto, sem que, contudo, observasse todas as formalidades previstas nas
normas de regência, conforme abaixo se expõe.
Em um primeiro momento, apontou-se como falha unicamente a irregularidade de representação processual, tendo o analista
das contas sido omisso, em seu relatório, quanto ao cumprimento do disposto no art. 25 da Res. TSE nº 23.546/2017. Por tal
razão – e tendo em vista que o órgão partidário cumpriu a única pendência então apontada no relatório técnico -, o Ministério
Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Contudo, é certo que cabe ao magistrado, nos feitos de prestação de contas, velar pela higidez do procedimento, sanando
eventuais irregularidades que sejam detectadas durante o trâmite. Assim sendo, figurando a Escrituração Contábil Digital
elemento essencial à análise das contas, impõe-se – conforme adotado -, o chamamento do feito à ordem para colher a
manifestação do partido político. Feito isso, contudo, decorreu in albis o prazo concedido.
Assim dispõe, contudo, a Res. TSE nº 23.464/2015:
Art. 25. Os órgãos partidários, em todas as esferas, são obrigados a adotar escrituração contábil digital, independentemente da
existência ou não da movimentação financeira de qualquer natureza de recurso.
Pois bem, é certo que a Escrituração Contábil Digital - ECD figura como exigência legal inexorável, de modo que de seu
cumprimento não se podem furtar os partidos políticos, qualquer que seja sua esfera de atuação. Trata-se de mecanismo apto
a possibilitar ao cidadão, ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral o acompanhamento da regularidade contábil dos
partidos políticos, alargando o controle social sobre tais entidades indispensáveis ao regime democrático. Além disso, convém
lembrar que, em decorrência do previsto na Res. TSE 23.546/2017 (art. 66, III), a obrigatoriedade de apresentação da ECD foi
estendida aos diretórios municipais dos partidos políticos a partir da apresentação de contas do exercício de 2018, caso das
contas em análise.
Assevere-se, ainda, que Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1774/2017 não se sobrepõe à exigência contida
no art. 25 da Resolução do TSE nº 23.464/2015, de modo que, não obstante a desnecessidade de apresentação de ECD
prevista na IN nº 1774/2017/RFB, o art. 25 da Res. TSE nº 23.464/2015 é norma especial, prevalecendo sobre a instrução
normativa citada.
É nesse sentido o entendimento do Egrégio TRE/CE:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL. DEVER. PARTIDO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA. ART. 25, RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.464/2015 C/C ART.
66, III, RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.546/2017. NÃO APRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS PARTIDÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - É obrigação dos órgãos partidários prestar contas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício
financeiro findo. Inteligência do art. 32 da Lei n. 9.096/1995.
2 - Em leitura conjunta do art. 25 da Resolução-TSE n. 23.464/2015 e art. 66, III, da Resolução-TSE n. 23.546/2017, os órgãos
partidários municipais deverão apresentas os livros e peças contábeis por escrituração contábil digital (ECD), a partir do
exercício financeiro de 2017.
3 - No caso, o órgão partidário municipal do Partido Progressista deixou de proceder à ECD.
4 - Destarte, em razão dessa compulsoriedade, a não utilização de tal ferramenta eletrônica configura, portanto, irregularidade
insanável, uma vez que o instrumento tem por fito melhorar os trabalhos de fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral,
corroborados pelas informações apresentadas pelo órgão fazendário federal.
5 - Recurso eleitoral desprovido. Contas desaprovadas.
(RECURSO ELEITORAL n 254, ACÓRDÃO n 254 de 30/07/2019, Relator(aqwe) TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 142, Data 01/08/2019, Página 09 )
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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No mesmo sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. AUSÊNCIA DE
ENVIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ART. 25 DA RTSE Nº 23.464/2015 C/C ART. 66 DA RTSE Nº 23.546/2017. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata-se de prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB, Diretório
Municipal de Aiuaba, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
2. Na espécie, a agremiação partidária municipal declarou que não administrara qualquer recurso em sua conta bancária,
emitindo, para fins de comprovação, uma declaração de ausência de movimentação de recursos, devidamente assinada pelo
Presidente e Tesoureiro, à época, nos moldes do art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015
3. O art. 25 da Resolução TSE nº 23.464/2015 assevera, de forma clara e inequívoca, a obrigatoriedade da adoção da
escrituração contábil digital pelos órgãos partidários, mesmo diante da ausência de movimentação financeira. Por sua vez, a
Resolução TSE nº 23.546/2017, em seu art. 66, inciso III, estende essa exigência aos diretórios municipais dos partidos
políticos, a partir da apresentação de suas contas no exercício financeiro de 2017.
4. "...cabe destacar que o art. 25 da Resolução TSE nº 23.464/2015 determina que os partidos adotem a escrituração contábil
digital, independentemente da existência ou não da movimentação financeira de qualquer natureza de recurso. Compõem a
escrituração contábil digital tanto o livro diário, como o livro razão, documentos estes inexistentes nos autos. Dessa forma,
conclui-se pela gravidade da irregularidade referente à ausência dos livros diário e razão nos autos, até mesmo para
comprovação da alegada ausência de movimentação financeira. Precedentes Regionais". (Prestação de contas nº 5751.2017.6.06.000 - Fortaleza-CE. Desembargador: Haroldo Correira de Oliveira Máximo. Data de julgamento: 03/07/2018.
Publicação: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE nº121, pp. 07/08, em 05/07/2018).
5. O próprio art. 3º da Instrução Normativa da RFB nº 1.774/2017, no qual o diretório municipal supostamente encontra a
disposição para o descumprimento da apresentação da ECD, assevera o dever dos partidos políticos em cumprirem com as
obrigações acessórias previstas na legislação específica, obrigando-os, portanto, a seguir as exigências contidas no art. 25 da
Resolução TSE nº 23.464/2015 e art. 66, inciso III, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
6. Recurso Desprovido. Contas desaprovadas.
(RECURSO ELEITORAL n 339, ACÓRDÃO n 339 de 29/03/2019, Relator(ac) FRANCISCO EDUARDO TORQUATO
SCORSAFAVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 60, Data 02/04/2019, Página 03/04 )
III – Do Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com os elementos constantes dos autos e divergindo do parecer do Ministério Público
Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/ORÓS-CE, referentes ao exercício
2017, com fulcro no art. 46, III da Res. TSE nº 23.464/2015. Em decorrência de não ter sido verificado o recebimento, por parte
do partido, de qualquer importância financeira considerada irregular, deixo de aplicar a sanção prevista na legislação, para
prestações de contas anuais de partidos políticos julgadas desaprovadas, qual seja, a devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). Por fim, ante ao reconhecimento da apresentação das contas,
torno sem efeitos a decisão de fl. 9.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Em seguida, cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após, proceda-se ao cadastro da presente sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos,
observadas as formalidades legais.
Expedientes necessários.
Icó, 30 de novembro de 2019.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Publicação de Sentença - Autos nº 39-14.2019.6.06.0015
Protocolo nº: 3.765/2019
Autos nº: 39-14.2019.6.06.0015
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2017
Interessado: Partido Liberal (Antigo PR) em Orós/CE
Advogado: Vistos etc.
I – Do Relatório
Tratam estes autos do processo e julgamento da prestação de contas do PARTIDO LIBERAL - PL em Orós/CE, referentes ao
exercício financeiro de 2017 (dois mil e dezessete), observando-se as disposições da Res. TSE nº 23.546/2017 e Res. TSE nº
23.464/2015, no que aplicável.
O órgão partidário municipal foi omisso em sua obrigação constitucional de prestar contas, conforme certificado pelo Cartório
Eleitoral à fl. 02.
Em virtude da omissão apontada, procedeu-se à notificação do diretório municipal da agremiação para se desincumbir do ônus
de apresentação das contas à Justiça Eleitoral. Devidamente notificados, os responsáveis pelo órgão municipal deixaram
transcorrer in albis o prazo concedido.
Prolatou-se decisão (fl. 19) no sentido de suspender, de imediato, repasses de cotas do fundo partidário ao órgão municipal do
ente partidário. A seguir, o cartório eleitoral procedeu à juntada das informações de que dispunha, de modo a subsidiar o
julgamento do feito.
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Após, abriu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, o qual se manifestou pelo julgamento das contas como não
prestadas, consoante parecer de fls. 27/29.
É o relatório. Passo a decidir.
II – Da Fundamentação
Preliminarmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade da Res. TSE nº 23.464/2015 ao presente feito, não obstante revogada,
nos termos do que prevê o art. 76 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Prosseguindo, em seu art. 17, III, a Constituição Federal de 1988 estabelece a obrigatoriedade de prestação de contas, pelos
partidos políticos, à Justiça Eleitoral, como condicionante à ampla liberdade de organização das agremiações partidárias.
Trata-se de obrigação inafastável, basilar ao próprio regime democrático, uma vez que possibilita aos órgãos fiscalizadores, à
Justiça Eleitoral e ao próprio cidadão o acompanhamento das atividades dos órgãos partidários, mormente no que tange ao
emprego de eventuais recursos públicos recebidos, bem como às vedações à percepção de determinados recursos, conforme
previsto na CF/88 e na Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096/95.
Regulamentando o dispositivo constitucional, prevê a lei 9.096/95, em seu artigo 32, que “o partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”. Ocorre que,
conforme demonstrado pela certidão de fl. 02 destes autos, o órgão municipal do partido não cumpriu a determinação legal,
mesmo após regularmente notificado para tanto.
Parece-me flagrante o desinteresse da agremiação quanto ao cumprimento do ônus constitucional e legal, haja vista que, não
obstante a regular notificação, quedou-se inerte, não adotando quaisquer providências aptas a sanar a omissão. De fato, foram
notificados todos os interessados na regularidade partidária – conforme consta de forma cristalina nos autos -, sem que
qualquer deles haja prestado quaisquer esclarecimentos ou informações.
Assim prevê a 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 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;
(…)
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Portanto, ainda que eventualmente a direção municipal não haja empregado recursos durante o exercício financeiro, nem
realizado qualquer espécie de despesa, deve haver a apresentação da contabilidade anual à Justiça Eleitoral, como ferramenta
de controle pelos órgãos especializados e pelo cidadão, conforme já se esclareceu acima.
Não apresentadas as contas, mesmo após regular notificação para tanto, assim prevê a Res. 23.464/2015, aplicável quanto ao
mérito dos feitos de prestação de contas:
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 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas
Parece-me que o dispositivo legal supratranscrito amolda-se com perfeição ao caso dos autos, porquanto este juízo procedeu
às notificações requeridas pela legislação eleitoral – de modo que todos os eventuais interessados e também o responsável
legal pela apresentação das contas foram notificados -, tendo o partido, ainda assim, permanecido inerte. Inafastável, pois, a
aplicação da sanção prevista no art. 46, IV da Res. TSE nº 23.464/2015. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 46, IV, ALÍNEA a DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015. CONTAS CONSIDERADAS COMO NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DOS REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. ART. 48 DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.464/2015.
1.A jurisprudência do TSE é pacífica e se posiciona pela não prestação das contas, mormente quando o interessado foi
notificado, tendo nova oportunidade de se manifestar a respeito.
2. Contas consideradas como não prestadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 551-412016.6.17.0000, Acórdão de 14.06.2017, Rel. José Henrique Coelho Dias da Silva,
publicado em 19.06.2017).
III – Do Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com os elementos constantes dos autos e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo
as contas do PARTIDO LIBERAL - PL/ORÓS-CE, referentes ao exercício 2017 como NÃO PRESTADAS, com fulcro no art.
46, IV da Res. TSE nº 23.464/2015, ratificando a decisão de fl. 19, para determinar a suspensão de repasses de recursos do
fundo partidário à agremiação municipal, enquanto permanecer omissa quanto ao dever de prestar contas.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em seguida, cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acerca da prolação da presente sentença, para, nos termos do art. 47,
§2º da Resolução TSE nº 23.546/2017, adotar as providências que entender devidas. Após, proceda-se ao cadastro da
presente sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos,
observadas as formalidades legais.
Icó, 30 de novembro de 2019.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
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Intimação de Sentença - Autos nº 60-87.2019.6.06.0015
Processo nº: 60-87.2019.6.06.0015
Protocolo nº 4.031/2019
Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2018
Interessado: Partido da Mulher Brasileira – PMB em Orós/CE
Advogado(a)/Curador(a) Especial: Thales Gonçalves Duarte, OAB/CE nº 39.559
Vistos etc.
1. Do Relatório
Trata-se de procedimento de prestação de contas do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB no município de Orós/CE,
referentes às Eleições Gerais de 2018, as quais não foram devidamente encaminhadas a esta justiça especializada no prazo
previsto no art. 52, caput, da Res. TSE nº 23.553/2017.
À fl. 02, informação de lavra do Cartório Eleitoral, dando conta da omissão da direção partidária municipal quanto à obrigação
de prestar contas, após o decurso do prazo legal para tanto. Despachou-se no sentido de notificar os responsáveis partidários
(fl. 03) para apresentarem justificativas para a omissão ou apresentar as contas no prazo devido.
Não se havendo logrado êxito na notificação de nenhuma das esferas partidárias, citou-se por edital o partido (fl. 19),
nomeando-se curador especial para o acompanhamento do feito (fl. 22).
Sem manifestação do curador nomeado, abriu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, o qual opinou pelo julgamento
das contas como não prestadas.
É, em síntese, o relato.
Passo a decidir.
2. Da Fundamentação
Na atual sistemática normativa afeta aos Partidos Políticos, a Constituição Federal conferiu-lhes ampla autonomia (art. 17, §1º,
CF/88) para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Contudo, a ampla liberdade que fora conferida às
agremiações partidárias não lhes permite furtar-se aos deveres legais impostos, inclusive àqueles previstos em sede
constitucional. Nessa esteira, a própria Lei Fundamental prevê, no inciso III do art. 17, ao disciplinar os partidos políticos, a
necessidade inafastável de prestação de contas à Justiça Eleitoral, quando lhes seja determinado fazê-lo.
Tal obrigatoriedade é reiterada e esmiuçada em sede infraconstitucional (lei nº 9.504/97, art. 29, III), e em resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, conforme se verifica do texto do art. 45, caput, da Res. TSE nº 23.553/2017, a qual disciplina
a obrigatoriedade de prestação de contas especificamente em relação às Eleições Gerais de 2018. Veja-se:
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 à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997,
art. 29, inciso III). (Grifamos)
Dessarte, percebe-se tratar-se de obrigação legal inexorável, dela não se podendo furtar as agremiações partidárias, sob
qualquer fundamento, e ainda que não haja participado do pleito eleitoral - mediante coligações ou lançando candidatos
isoladamente - ou mesmo que não haja movimentado recursos em campanha. De fato, exige-se a apresentação das contas
com o fito precípuo de verificar a regularidade financeira da atuação partidária durante o pleito. A não observância de tal
mandamento normativo impede a Justiça Eleitoral de verificar a correção da aplicação de recursos pelos partidos políticos, o
que pode representar afronta à lisura do pleito, distorcendo a isonomia da disputa.
A presente agremiação mostrou-se desidiosa em diversos aspectos. Além de não haver prestado contas em tempo hábil, não
manteve registros atualizados junto à Justiça Eleitoral, de modo que restou impossível a notificação dos dirigentes das três
esferas de atuação da entidade, fato que impôs a citação por edital. Nesse caso, parece-me flagrante o desinteresse quanto à
observância das obrigações legais.
Quanto ao caso, assim dispõe a Res. TSE nº 23.553/2017, em seu art. 77, verbis:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 56; ou
c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação
declarada na prestação de contas.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não atendimento das diligências
determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas. (grifo nosso)
O caso dos autos amolda-se com perfeição à hipótese do inciso IV, alínea “a”, supratranscritos. Não parece defensável outra
tese que não a de julgamento das contas como não prestadas, haja vista o fato de, por desídia do próprio partido, não ter sido
possível a notificação pessoal de seus dirigentes, restando a possibilidade de citação editalícia, a qual, ainda assim, restou
sem resposta.
Nesse sentido também a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral, tanto para as contas de campanha, quanto para as
contas anuais de partidos políticos:
DIRETÓRIO REGIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. PARTIDO POLÍTICO. NÃO
APRESENTAÇÃO. DILIGÊNCIAS. NÃO ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SANÇÕES. 1- Analisando
os autos, tem-se que inexistem elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos do partido e,
assim, a ausência de documentos essenciais comprometeu a regularidade e fiscalização das contas, devendo as presentes
contas serem julgadas como não prestadas. 2 - Devem ser julgadas não prestadas as contas quando a ausência de
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documentos constitui óbice para o processamento e para a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Precedentes.
3 - Suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político
e outras determinações legais. 4 - Contas não prestadas. (TRE-CE - PC: 26739 FORTALEZA - CE, Relator: KAMILE
MOREIRA CASTRO, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 169, Data
11/09/2017, Página 10)
No mesmo sentido:
ELEIÇÃO 2016. DIRETÓRIO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. NÃO APRESENTAÇÃO.
DILIGÊNCIAS. NÃO ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SANÇÕES. 1 - A Secretaria Judiciária emitiu
Certidão constatando que o Diretório Estadual do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B não apresentou as contas
referentes ao pleito de 2016, apesar de devidamente notificado, conforme demonstrativos do Aviso de Recebimento - AR. 2 - O
dever de prestar contas impõe-se a todos os candidatos e agremiações partidárias, independentemente da existência ou não
de movimentação financeira, conforme preceitua o art. 41, II, b, e § 9º, c/c o art. 42, II da Resolução 23.463/2015. 3 - No caso,
restou comprovada a inexistência de prestação de contas, ficando impossibilitado o controle e fiscalização pela Justiça
Eleitoral, sendo medida que se impõe o julgamento pela não prestação, o que implica a perda do direito ao recebimento da
cota do Fundo Partidário. 4 - Contas não prestadas. (TRE-CE - PC: 37398 FORTALEZA - CE, Relator: KAMILE MOREIRA
CASTRO, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 187, Data
05/10/2017, Página 20)
Como se vê, a ausência de manifestação do órgão partidário configura situação em que inexorável o julgamento pela não
apresentação das contas, haja vista não haver, nos autos, quaisquer elementos que possibilitem a verificação da regularidade
das contas.
Por fim, em observância ao disposto no art. 83, II, da Res. TSE nº 23.553/2017, a decisão que julgar as contas partidárias
como não prestadas implicará a perda do direito de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal, devendo-se, para tanto, informar ao Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará a prolação da presente sentenças, para os fins de direito.
3. Do Dispositivo
Ante o exposto, em face da omissão partidária, , com fundamento no art. 77, IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.553/2017,
julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB no município de Orós/CE, referentes às
Eleições Gerais de 2018. Ademais, determino a suspensão do repasse das cotas devidas do Fundo Partidário à referida
direção partidária, enquanto durar a omissão.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Para os fins do disposto no art. 83, II da Res. TSE nº 23.553/2017, comunique-se a prolação da presente sentença ao Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará, para a adoção das providências que entender devidas.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Expedientes necessários.
Icó, 30 de novembro de 2019.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Intimação de Sentença - Autos nº 102-39.2019.6.06.0015
Protocolo nº: 15.556/2019
Autos nº: 102-39.2019.6.06.0015
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2018
Interessado: Partido dos Trabalhadores – PT em Umari/CE
Advogado: José Iran dos Santos, OAB/CE nº 12.135
Vistos etc.
I – Do Relatório
Tratam estes autos do processo e julgamento da prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT em
Umari/CE, referentes ao exercício financeiro de 2018 (dois mil e dezoito), observando-se as disposições da Res. TSE nº
23.546/2017 e da Lei nº 9.096/95, aplicáveis à espécie.
O órgão partidário municipal foi omisso em sua obrigação constitucional de prestar contas, conforme certificado pelo Cartório
Eleitoral à fl. 02.
Em virtude da omissão apontada – e considerando-se que o diretório municipal não se encontrava vigente -, procedeu-se à
notificação do diretório regional da agremiação para se desincumbir do ônus de apresentação das contas à Justiça Eleitoral,
cientificando-se, ainda, os dirigentes responsáveis pelo exercício, os quais apresentaram a petição de fls. 11/23.
Expediu-se edital para ciência dos interessados (fl. 26), tendo o prazo estipulado transcorrido in albis. A seguir, à fls. 35/36,
relatório técnico conclusivo lavrado pelo Cartório Eleitoral, dando conta das seguintes falhas: i) irregularidade na representação
processual; ii) ausência de manutenção da escrituração contábil digital no exercício em análise; iii) não apresentação da
declaração de ausência de movimentação de recursos – DAMR, nos moldes exigidos pela legislação eleitoral.
Intimada, a agremiação deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Em seguida, abriu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, o qual se manifestou pelo julgamento das contas como
não prestadas, consoante parecer de fls. 40/42.
É o relatório.
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Passo a decidir.
II – Da Fundamentação
Em seu art. 17, III, a Constituição Federal de 1988 estabelece a obrigatoriedade de prestação de contas, pelos partidos
políticos, à Justiça Eleitoral, como condicionante à ampla liberdade de organização das agremiações partidárias. Trata-se de
obrigação inafastável, basilar ao próprio regime democrático, uma vez que possibilita aos órgãos fiscalizadores, à Justiça
Eleitoral e ao próprio cidadão o acompanhamento das atividades dos órgãos partidários, mormente no que tange ao emprego
de eventuais recursos públicos recebidos, bem como às vedações à percepção de determinados recursos, conforme previsto
na CF/88 e na Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096/95.
Regulamentando o dispositivo constitucional, prevê a lei 9.096/95, em seu artigo 32, que “o partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”. Ademais, a referida
contabilidade deve respeitar os parâmetros formais mínimos exigidos pela legislação eleitoral.
Assim prevê a Resolução TSE nº 23.546/2017, verbis:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da
Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de facsímile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de
imprensa;
(…)
§ 1º As peças devem conter assinatura digital do presidente, do tesoureiro do órgão partidário, do advogado e do profissional
de contabilidade habilitado, à exceção das referidas nos incisos I, II, III, V, VI, VII e IX do caput deste artigo. (grifamos)
Veja-se que, primeiramente, estabelece a resolução que o processo de prestação de contas possui caráter jurisdicional. Sabese, ademais, das lições doutrinárias, que a capacidade postulatória é pressuposto processual de validade. Outrossim, prevê o
art. 103 do Código de Processo Civil – subsidiariamente aplicável ao processo eleitoral, nos termos do art. 15 daquele diploma
– que “a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”. Não se
pode, pois, considerar a capacidade postulatória universal – de modo a dispensar a regular constituição de advogado nessa
espécie de feito – ao arrepio da lei e da jurisprudência majoritária dos tribunais eleitorais.
Portanto, não havendo norma expressa na legislação eleitoral ou em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que dispense a
regular constituição de advogado nos autos em prestação de contas, deve-se entender tal medida como indispensável à
validade do feito.
Ressalte-se, porém, que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral vai ainda mais longe, condicionando a própria existência
das contas à regularidade da representação processual.
De fato, assim dispõe a Res. TSE nº 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
(...)
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar
de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros.
Nessa esteira, tentou-se intimar o órgão partidário legitimado para que regularizasse a representação processual, sem que,
contudo, haja sido cumprida a diligência. Impõe-se, portanto, nos termos do entendimento defendido pelo Tribunal Superior
Eleitoral, considerar não prestadas as contas.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 46, IV, ALÍNEA a DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015. CONTAS CONSIDERADAS COMO NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DOS REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. ART. 48 DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.464/2015.
1.A jurisprudência do TSE é pacífica e se posiciona pela não prestação das contas, mormente quando o interessado foi
notificado, tendo nova oportunidade de se manifestar a respeito.
2. Contas consideradas como não prestadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 551-412016.6.17.0000, Acórdão de 14.06.2017, Rel. José Henrique Coelho Dias da Silva,
publicado em 19.06.2017).
No caso dos autos, ademais, verifica-se a inexistência da declaração de ausência de movimentação de recursos devidamente
firmada pelos legitimados, o que, nos moldes da argumentação acima exposta – por ser a DAMR documento essencial à
instrução do feito, nestes moldes -, tem-se também motivo apto ao julgamento das contas como não prestadas.
Por fim, detectou-se na análise a ausência de manutenção, pelo ente partidário, da escrituração contábil digital durante o
exercício de 2018. Tal omissão, na esteira da jurisprudência dos tribunais eleitorais, é motivo apto a ensejar desaprovação das
contas. Todavia, conforme se verifica, há nos autos elementos que impõem o julgamento das contas como não prestadas. Ora,
não se faz possível desaprovar contas que não foram prestadas. Deve-se, portanto, pelos elementos coligidos nos autos,
considerar “não prestadas” as contas.
III – Do Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com os elementos constantes dos autos e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo
as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/UMARI-CE, referentes ao exercício 2018 como NÃO PRESTADAS,
com fulcro no art. 46, IV da Res. TSE nº 23.546/2017, determinando, ainda, a suspensão de eventuais repasses do fundo
partidário à agremiação municipal, a partir da prolação da presente sentença, enquanto permanecer a omissão.
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Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Em seguida, cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acerca da prolação da presente sentença, para, nos termos do art. 47,
§2º da Resolução TSE nº 23.546/2017, adotar as providências que entender devidas.
Após, proceda-se ao cadastro da presente sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos,
observadas as formalidades legais.
Expedientes necessários.
Icó, 30 de novembro de 2019.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Publicação de Sentença - Autos nº 118-90.2019.6.06.0015
Protocolo nº: 15.543/2019
Autos nº: 118-90.2019.6.06.0015
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2018
Interessado: Partido Progressistas - PP em Orós/CE
Advogado: Vistos etc.
I – Do Relatório
Tratam estes autos do processo e julgamento da prestação de contas do PARTIDO PROGRESSISTAS - PP em Orós/CE,
referentes ao exercício financeiro de 2018 (dois mil e dezoito), observando-se as disposições da Res. TSE nº 23.546/2017 e da
Lei nº 9.096/95, aplicáveis à espécie.
O órgão partidário municipal foi omisso em sua obrigação constitucional de prestar contas, conforme certificado pelo Cartório
Eleitoral à fl. 02.
Em virtude da omissão apontada – e considerando-se que o órgão municipal não se encontrava vigente no início do
procedimento -, procedeu-se à notificação do diretório regional da agremiação para se desincumbir do ônus de apresentação
das contas à Justiça Eleitoral, cientificando-se, ainda, os dirigentes municipais no exercício. Os prazos decorreram sem
manifestação.
Prolatou-se decisão para suspensão dos repasses do fundo partidário à agremiação (fl. 13). Posteriormente, o cartório eleitoral
juntou certidões, espelhos e informações diversos, de modo a subsidiar a análise e julgamento do feito.
Em seguida, abriu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, o qual se manifestou pelo julgamento das contas como
não prestadas, consoante parecer de fls. 26/28.
É o relatório. Passo a decidir.
II – Da Fundamentação
Em seu art. 17, III, a Constituição da República Federativa de 1988 estabelece a obrigatoriedade de prestação de contas, pelos
partidos políticos, à Justiça Eleitoral, como condicionante à ampla liberdade de organização das agremiações partidárias.
Trata-se de obrigação inafastável, basilar ao próprio regime democrático, uma vez que possibilita aos órgãos fiscalizadores, à
Justiça Eleitoral e ao próprio cidadão o acompanhamento das atividades dos órgãos partidários, mormente no que tange ao
emprego de eventuais recursos públicos recebidos, bem como às vedações à percepção de determinados recursos, conforme
previsto na CF/88 e na Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096/95.
Regulamentando o dispositivo constitucional, prevê a lei 9.096/95, em seu artigo 32, que “o partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”. Ocorre que,
conforme demonstrado pela certidão de fl. 02 destes autos, o órgão municipal do partido não cumpriu a determinação legal,
mesmo após regularmente notificado para tanto.
Parece-me flagrante o desinteresse da agremiação quanto ao cumprimento do ônus constitucional e legal, haja vista que, não
obstante a regular notificação, quedou-se inerte, não adotando quaisquer providências aptas a sanar a omissão. De fato, foram
notificados todos os interessados na regularidade partidária – conforme consta de forma cristalina nos autos -, sem que
qualquer deles haja prestado quaisquer esclarecimentos ou informações.
Assim prevê a 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 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;
(…)
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Portanto, ainda que eventualmente a direção municipal não haja empregado recursos durante o exercício financeiro, nem
realizado qualquer espécie de despesa, deve haver a apresentação da contabilidade anual à Justiça Eleitoral, como ferramenta
de controle pelos órgãos especializados e pelo cidadão, conforme já se esclareceu acima.
Não apresentadas as contas, mesmo após regular notificação para tanto, assim prevê a Res. 23.546/2017, aplicável quanto ao
mérito dos feitos de prestação de contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
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(...)
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas
Parece-me que o dispositivo legal supratranscrito amolda-se com perfeição ao caso dos autos, porquanto este juízo procedeu
às notificações requeridas pela legislação eleitoral – de modo que todos os eventuais interessados e também o responsável
legal pela apresentação das contas foram notificados -, tendo o partido, ainda assim, permanecido inerte. Inafastável, pois, a
aplicação da sanção prevista no art. 46, IV da Res. TSE nº 23.546/2017. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 46, IV, ALÍNEA a DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015. CONTAS CONSIDERADAS COMO NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DOS REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. ART. 48 DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.464/2015.
1.A jurisprudência do TSE é pacífica e se posiciona pela não prestação das contas, mormente quando o interessado foi
notificado, tendo nova oportunidade de se manifestar a respeito.
2. Contas consideradas como não prestadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 551-412016.6.17.0000, Acórdão de 14.06.2017, Rel. José Henrique Coelho Dias da Silva,
publicado em 19.06.2017).
III – Do Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com os elementos constantes dos autos e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo
as contas do PARTIDO PROGRESSISTAS - PP/ORÓS-CE, referentes ao exercício 2018 como NÃO PRESTADAS, com fulcro
no art. 46, IV da Res. TSE nº 23.546/2017. Ademais, ratifico a decisão de fl. 13, de modo a confirmar a suspensão de eventuais
repasses do fundo partidário à agremiação municipal, enquanto durar a omissão.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em seguida, cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acerca da prolação da presente sentença, para, nos termos do art. 47,
§2º da Resolução TSE nº 23.546/2017, adotar as providências que entender devidas. Após, proceda-se ao cadastro da
presente sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos,
observadas as formalidades legais.
Expedientes necessários.
Icó, 320 de novembro de 2019.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Publicação de Sentença - Autos nº 96-35.2019.6.06.0015
Protocolo nº: 15.529/2019
Autos nº: 96-32.2019.6.06.0015
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2018
Interessado: Movimento Democrático Brasileiro - MDB em Icó/CE
Advogado: Vistos etc.
I – Do Relatório
Tratam estes autos do processo e julgamento da prestação de contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
em Icó/CE, referentes ao exercício financeiro de 2018 (dois mil e dezoito), observando-se as disposições da Res. TSE nº
23.546/2017 e da Lei nº 9.096/95, aplicáveis à espécie.
O órgão partidário municipal foi omisso em sua obrigação constitucional de prestar contas, conforme certificado pelo Cartório
Eleitoral à fl. 02.
Em virtude da omissão apontada – e considerando-se que o órgão municipal não se encontrava vigente no início do
procedimento -, procedeu-se à notificação do diretório regional da agremiação para se desincumbir do ônus de apresentação
das contas à Justiça Eleitoral, cientificando-se, ainda, os dirigentes municipais no exercício. Os prazos decorreram sem
manifestação.
Prolatou-se decisão para suspensão dos repasses do fundo partidário à agremiação (fl. 20). Posteriormente, o cartório eleitoral
juntou certidões, espelhos e informações diversos, de modo a subsidiar a análise e julgamento do feito.
Em seguida, abriu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, o qual se manifestou pelo julgamento das contas como
não prestadas, consoante parecer de fls. 30/32.
É o relatório. Passo a decidir.
II – Da Fundamentação
Em seu art. 17, III, a Constituição da República Federativa de 1988 estabelece a obrigatoriedade de prestação de contas, pelos
partidos políticos, à Justiça Eleitoral, como condicionante à ampla liberdade de organização das agremiações partidárias.
Trata-se de obrigação inafastável, basilar ao próprio regime democrático, uma vez que possibilita aos órgãos fiscalizadores, à
Justiça Eleitoral e ao próprio cidadão o acompanhamento das atividades dos órgãos partidários, mormente no que tange ao
emprego de eventuais recursos públicos recebidos, bem como às vedações à percepção de determinados recursos, conforme
previsto na CF/88 e na Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096/95.
Regulamentando o dispositivo constitucional, prevê a lei 9.096/95, em seu artigo 32, que “o partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”. Ocorre que,
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conforme demonstrado pela certidão de fl. 02 destes autos, o órgão municipal do partido não cumpriu a determinação legal,
mesmo após regularmente notificado para tanto.
Parece-me flagrante o desinteresse da agremiação quanto ao cumprimento do ônus constitucional e legal, haja vista que, não
obstante a regular notificação, quedou-se inerte, não adotando quaisquer providências aptas a sanar a omissão. De fato, foram
notificados todos os interessados na regularidade partidária – conforme consta de forma cristalina nos autos -, sem que
qualquer deles haja prestado quaisquer esclarecimentos ou informações.
Assim prevê a 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 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;
(…)
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Portanto, ainda que eventualmente a direção municipal não haja empregado recursos durante o exercício financeiro, nem
realizado qualquer espécie de despesa, deve haver a apresentação da contabilidade anual à Justiça Eleitoral, como ferramenta
de controle pelos órgãos especializados e pelo cidadão, conforme já se esclareceu acima.
Não apresentadas as contas, mesmo após regular notificação para tanto, assim prevê a Res. 23.546/2017, aplicável quanto ao
mérito dos feitos de prestação de contas:
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 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as
suas justificativas não forem aceitas
Parece-me que o dispositivo legal supratranscrito amolda-se com perfeição ao caso dos autos, porquanto este juízo procedeu
às notificações requeridas pela legislação eleitoral – de modo que todos os eventuais interessados e também o responsável
legal pela apresentação das contas foram notificados -, tendo o partido, ainda assim, permanecido inerte. Inafastável, pois, a
aplicação da sanção prevista no art. 46, IV da Res. TSE nº 23.546/2017. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 46, IV, ALÍNEA a DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015. CONTAS CONSIDERADAS COMO NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DOS REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. ART. 48 DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.464/2015.
1.A jurisprudência do TSE é pacífica e se posiciona pela não prestação das contas, mormente quando o interessado foi
notificado, tendo nova oportunidade de se manifestar a respeito.
2. Contas consideradas como não prestadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 551-412016.6.17.0000, Acórdão de 14.06.2017, Rel. José Henrique Coelho Dias da Silva,
publicado em 19.06.2017).
III – Do Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com os elementos constantes dos autos e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo
as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB/ICÓ-CE, referentes ao exercício 2018 como NÃO
PRESTADAS, com fulcro no art. 46, IV da Res. TSE nº 23.546/2017. Ademais, ratifico a decisão de fl. 20, de modo a confirmar
a suspensão de eventuais repasses do fundo partidário à agremiação municipal, enquanto durar a omissão.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em seguida, cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acerca da prolação da presente sentença, para, nos termos do art. 47,
§2º da Resolução TSE nº 23.546/2017, adotar as providências que entender devidas. Após, proceda-se ao cadastro da
presente sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos,
observadas as formalidades legais.
Expedientes necessários.
Icó, 2 de dezembro de 2019.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
Intimação de Sentença - Autos nº 93-77.2019.6.06.0015
Protocolo nº: 10.166/2019
Autos nº: 93-77.2019.6.06.0015
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2018
Interessado: Partido Social Democrático - PSD em Orós/CE
Advogado: Fabrício Moreira da Costa, OAB/Ce nº 10.373
Vistos etc.
I – Do Relatório
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Tratam estes autos do processo e julgamento da prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD em
Orós/CE, referentes ao exercício financeiro de 2018 (dois mil e dezoito), observando-se as disposições da Res. TSE nº
23.546/2017 e da Lei nº 9.096/95, aplicáveis à espécie.
O órgão partidário municipal apresentou suas contas mediante Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos –
DAMR, no dia 10.05.2019.
Expediu-se edital para ciência dos interessados (fl. 08), tendo decorrido sem impugnação o prazo legal previsto, conforme
certificado à fl. 11.
Às fls. 24/25, relatório de exame técnico de lavra do escrivão cartorário, efetuando minuciosa análise das contas e apontando
como falha apenas a irregularidade da representação processual, a qual, devidamente intimado, o partido supriu em tempo
hábil. Não se mencionou, contudo, no relatório cartorário, a ausência de Escrituração Contábil Digital, pela agremiação, para o
exercício financeiro em análise.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas, com ressalvas, consoante
parecer de fls. 30/31.
Todavia, detectada a ausência de escrituração contábil digital, converteu-se o julgamento em diligência, a fim de que a
agremiação demonstrasse o cumprimento do art. 25 da Res. TSE nº 23.546/2017. Intimado, o órgão partidário não se
manifestou.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – Da Fundamentação
Em seu art. 17, III, a Constituição da República Federativa de 1988 estabelece a obrigatoriedade de prestação de contas, pelos
partidos políticos, à Justiça Eleitoral, como condicionante à ampla liberdade de organização das agremiações partidárias.
Trata-se de obrigação inafastável, basilar ao próprio regime democrático, uma vez que possibilita aos órgãos fiscalizadores, à
Justiça Eleitoral e ao próprio cidadão o acompanhamento das atividades dos órgãos partidários, mormente no que tange ao
emprego de eventuais recursos públicos recebidos, bem como às vedações à percepção de determinados recursos, conforme
previsto na CF/88 e na Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096/95.
Regulamentando o dispositivo constitucional, prevê a lei 9.096/95, em seu artigo 32, que “o partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”. A agremiação em
tela apresentou suas contas dentro do prazo previsto, sem que, contudo, observasse todas as formalidades previstas nas
normas de regência, conforme abaixo se expõe.
Em um primeiro momento, apontou-se como falha unicamente a irregularidade de representação processual, tendo o analista
das contas sido omisso, em seu relatório, quanto ao cumprimento do disposto no art. 25 da Res. TSE nº 23.546/2017. Por tal
razão – e tendo em vista que o órgão partidário cumpriu a única pendência então apontada no relatório técnico -, o Ministério
Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Contudo, é certo que cabe ao magistrado, nos feitos de prestação de contas, velar pela higidez do procedimento, sanando
eventuais irregularidades que sejam detectadas durante o trâmite. Assim sendo, figurando a Escrituração Contábil Digital
elemento essencial à análise das contas, impõe-se – conforme adotado -, o chamamento do feito à ordem para colher a
manifestação do partido político. Feito isso, contudo, decorreu in albis o prazo concedido.
Assim dispõe, contudo, a Res. TSE nº 23.546/2017:
Art. 25. Os órgãos partidários, em todas as esferas, são obrigados a adotar escrituração contábil digital, independentemente da
existência ou não da movimentação financeira de qualquer natureza de recurso.
Pois bem, é certo que a Escrituração Contábil Digital - ECD figura como exigência legal inexorável, de modo que de seu
cumprimento não se podem furtar os partidos políticos, qualquer que seja sua esfera de atuação. Trata-se de mecanismo apto
a possibilitar ao cidadão, ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral o acompanhamento da regularidade contábil dos
partidos políticos, alargando o controle social sobre tais entidades indispensáveis ao regime democrático. Além disso, convém
lembrar que, em decorrência do previsto na Res. TSE 23.546/2017 (art. 66, III), a obrigatoriedade de apresentação da ECD foi
estendida aos diretórios municipais dos partidos políticos a partir da apresentação de contas do exercício de 2018, caso das
contas em análise.
Assevere-se, ainda, que Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1774/2017 não se sobrepõe à exigência contida
no art. 25 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, de modo que, não obstante a desnecessidade de apresentação de ECD
prevista na IN nº 1774/2017/RFB, o art. 25 da Res. TSE nº 23.546/2017 é norma especial, prevalecendo sobre a instrução
normativa citada.
É nesse sentido o entendimento do Egrégio TRE/CE:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL. DEVER. PARTIDO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA. ART. 25, RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.464/2015 C/C ART.
66, III, RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.546/2017. NÃO APRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS PARTIDÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - É obrigação dos órgãos partidários prestar contas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício
financeiro findo. Inteligência do art. 32 da Lei n. 9.096/1995.
2 - Em leitura conjunta do art. 25 da Resolução-TSE n. 23.464/2015 e art. 66, III, da Resolução-TSE n. 23.546/2017, os órgãos
partidários municipais deverão apresentas os livros e peças contábeis por escrituração contábil digital (ECD), a partir do
exercício financeiro de 2017.
3 - No caso, o órgão partidário municipal do Partido Progressista deixou de proceder à ECD.
4 - Destarte, em razão dessa compulsoriedade, a não utilização de tal ferramenta eletrônica configura, portanto, irregularidade
insanável, uma vez que o instrumento tem por fito melhorar os trabalhos de fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral,
corroborados pelas informações apresentadas pelo órgão fazendário federal.
5 - Recurso eleitoral desprovido. Contas desaprovadas.
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(RECURSO ELEITORAL n 254, ACÓRDÃO n 254 de 30/07/2019, Relator(aqwe) TIAGO ASFOR ROCHA LIMA, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 142, Data 01/08/2019, Página 09 )
No mesmo sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. AUSÊNCIA DE
ENVIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ART. 25 DA RTSE Nº 23.464/2015 C/C ART. 66 DA RTSE Nº 23.546/2017. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata-se de prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB, Diretório
Municipal de Aiuaba, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
2. Na espécie, a agremiação partidária municipal declarou que não administrara qualquer recurso em sua conta bancária,
emitindo, para fins de comprovação, uma declaração de ausência de movimentação de recursos, devidamente assinada pelo
Presidente e Tesoureiro, à época, nos moldes do art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015
3. O art. 25 da Resolução TSE nº 23.464/2015 assevera, de forma clara e inequívoca, a obrigatoriedade da adoção da
escrituração contábil digital pelos órgãos partidários, mesmo diante da ausência de movimentação financeira. Por sua vez, a
Resolução TSE nº 23.546/2017, em seu art. 66, inciso III, estende essa exigência aos diretórios municipais dos partidos
políticos, a partir da apresentação de suas contas no exercício financeiro de 2017.
4. "...cabe destacar que o art. 25 da Resolução TSE nº 23.464/2015 determina que os partidos adotem a escrituração contábil
digital, independentemente da existência ou não da movimentação financeira de qualquer natureza de recurso. Compõem a
escrituração contábil digital tanto o livro diário, como o livro razão, documentos estes inexistentes nos autos. Dessa forma,
conclui-se pela gravidade da irregularidade referente à ausência dos livros diário e razão nos autos, até mesmo para
comprovação da alegada ausência de movimentação financeira. Precedentes Regionais". (Prestação de contas nº 5751.2017.6.06.000 - Fortaleza-CE. Desembargador: Haroldo Correira de Oliveira Máximo. Data de julgamento: 03/07/2018.
Publicação: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE nº121, pp. 07/08, em 05/07/2018).
5. O próprio art. 3º da Instrução Normativa da RFB nº 1.774/2017, no qual o diretório municipal supostamente encontra a
disposição para o descumprimento da apresentação da ECD, assevera o dever dos partidos políticos em cumprirem com as
obrigações acessórias previstas na legislação específica, obrigando-os, portanto, a seguir as exigências contidas no art. 25 da
Resolução TSE nº 23.464/2015 e art. 66, inciso III, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
6. Recurso Desprovido. Contas desaprovadas.
(RECURSO ELEITORAL n 339, ACÓRDÃO n 339 de 29/03/2019, Relator(ac) FRANCISCO EDUARDO TORQUATO
SCORSAFAVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 60, Data 02/04/2019, Página 03/04 )
III – Do Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com os elementos constantes dos autos e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo
DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/ORÓS-CE, referentes ao exercício 2018, com
fulcro no art. 46, III da Res. TSE nº 23.546/2017. Em decorrência de não ter sido verificado o recebimento, por parte do partido,
de qualquer importância financeira considerada irregular, deixo de aplicar a sanção prevista na Res. TSE nº 23.546/2017, para
prestações de contas anuais de partidos políticos julgadas desaprovadas, qual seja, a devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Em seguida, cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após, proceda-se ao cadastro da presente sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos,
observadas as formalidades legais.
Expedientes necessários.
Icó, 30 de novembro de 2019.
RAMON ARANHA DA CRUZ
Juiz Eleitoral da 15ª Zona/CE
020ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO
PROTOCOLO Nº 14006/2019
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de IPAPORANGA.
ADVOGADO: DANILO RUFINO DE ARAÚJO – OAB/CE Nº 28.508
Fica INTIMADO o partido acima relacionado, por seu representante judicial, do despacho judicial exarado no expediente
protocolizado sob o número em epígrafe, a seguir:
“R.h.
Face a informação de que o partido não esteve vigente em nenhum período durante o exercício de 2017, fica assim
desobrigado de apresentar prestação de contas à Justiça Eleitoral, mesmo sem movimento.
Intime-se o partido e seus dirigentes na pessoa do representante judicial constituído, via DJE, da dispensa.
Arquive-se em pasta própria do partido.
Crateús, 08 de julho de 2019.
Débora Danielle Pinheiro Ximenes
Juíza Eleitoral”
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Editais
EDITAL N.º 42/2019
O MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona, MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do art. 31, § 3º da Resolução TSE n.º 23.564/2017, faz saber aos interessados que foram apresentadas as contas do exercício
financeiro de 2018 do Partido dos Trabalhadores - PT de Ipaporanga, 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.
Dado e passado nesta cidade de Crateús – CE, aos 29 de novembro de 2019. Eu, Germana de Melo Silva Bezerra, Analista
Judiciária - Mat. 67854, lavrei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Eleitoral

021ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 6-40.2018.6.06.0021
PROCEDÊNCIA: PIRES FERREIRA-CE
Protocolo: 9.604/2018
JUIZ: DOUTOR DENYS KAROL MARTINS SANTANA
REQUERENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – PIRES FERREIRA/CE.
ADVOGADO: José Marques Júnior – OAB: 17.257/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R.h.
Conforme art. 29 da Resolução 23.546 do TSE, é obrigatório a apresentação do balanço patrimonial e da demonstração do
resultado. Posto isso, indefiro.
Ipu, 15/07/19.
Denys Karol Martins Santana
Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 46-85.2019.6.06.0021
PROCEDÊNCIA: PIRES FERREIRA-CE
Protocolo: 8.878/2019
JUIZ: DOUTOR DENYS KAROL MARTINS SANTANA
REQUERENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – PIRES FERREIRA/CE.
ADVOGADO: José Marques Júnior – OAB: 17.257/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R.h.
Conforme art. 29 da Resolução 23.546 do TSE, é obrigatório a apresentação do balanço patrimonial e da demonstração do
resultado. Posto isso, indefiro.
Ipu, 15/07/19.
Denys Karol Martins Santana
Juiz Eleitoral”

022ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE INSCRIÇÃO E TRANSFERENCIA DE TITULO ELEITORAL
EDITAL Nº 45 /2019
INSCRIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO ELEITORAL
PERÍODO DE 16 a 30/11/2019
O Excelentíssimo Senhor Cristiano Sousa de Carvalho, Juiz Eleitoral da 22ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais etc .TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos dos art.
17, §1 e art. 18, §5º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, a relação anexa, contendo pedidos de inscrições e transferências
deferidos por este Juízo Eleitoral e incluídos no Cadastro Nacional de Eleitores, referente ao período de 16(dezesseis) a 30
(trinta) de novembro do ano de 2019, cabendo, nestes casos de deferimentos, recurso de qualquer partido político no prazo
de 10(dez) dias, contados a partir da colocação da respectiva listagem à disposição das agremiações partidárias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado do DJE e
afixado o presente Edital, com relação anexa, no Átrio do Cartório Eleitoral de costume.
Dado e passado nesta cidade de São Benedito, ao segundo (02) dia do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, Carlos Flávio Belfort Craveiro, Chefe de Cartório da 22ª Zona Eleitoral , preparei e conferi o presente edital, que
vai subscrito pelo Meretíssimo Juiz Eleitoral.
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Dr. Cristiano Sousa de Carvalho
Juíz Eleitoral da 22ª Zona
EDITAL DE SUSPENSÃO E RESTALELECIMENTOS DIREITOS POLÍTICOS
EDITAL Nº
44/2019
SUSPENSÃO E RESTALELECIMENTOS DIREITOS POLÍTICOS
PERÍODO DE 01 a 30/11/2019
O Excelentíssimo Senhor Cristiano Sousa de Carvalho, Juiz Eleitoral da 22ª Zona- Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais etc ,TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência,que foram lançadas
SUSPENSÕES E RESTABELECIMENTOS DE DIREITOS ´POLÍTICOS, por meio dos lançamentos dos ASE 337 –
Motivo/Forma 7 – Condenação Criminal (LC 64/90, Art. 1º, I, e), ASE 370 e ASE 540 (INELEGIBILIDADE) conforme dispõe o
art. 15, inciso III da CF/88, nas inscrições dos eleitores constantes nas listagens em anexo. Cabendo contestação no prazo de
05 (cinco) dias, contados a partir da colocação da respectiva listagem à disposição dos possíveis interessados.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Meritíssimo Juiz Eleitoral que seja publicado o presente edital no Diário
da Justiça Eletrônico – DJE, conforme Provimento – CRE nº 02/2011, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de São Benedito, ao segundo dia do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove).
Eu, Carlos Flávio Belfort Craveiro, Chefe de Cartório da 22ª Zona Eleitoral , preparei e conferi o presente edital, que vai
subscrito pelo Meretíssimo Juiz Eleitoral.
Dr. Cristiano Sousa de Carvalho
Juíz Eleitoral da 22ª Zona
Atos Diversos
CERTIDÃO DE CONFERENCIA ASSINATURAS PARTIDO EM FORMAÇÃO
CERTIFICO para os devidos fins, nos termos do § 1º do art.14 da resolução TSE nº 23.465/2015, que nesta data finalizou-se a
a nálise dos lotes nº CE00220000005, protocolizado através do SADP nº 27312/2019, nesta 22ª Zona, pelo presidente
nacional de partido em formação PARTIDO LIBERDADE .
CERTIFICO ainda que a verificação e validação feitas por este cartório nas assinaturas de eleitores apresentadas através de
formulários se deu através do sistema de que trata o art.13, na forma do determinado pelo § 8º do art. 15 da suprarreferida
resolução.
São Benedito, 29 de novembro de 2019
Carlos Flávio Belfort Craveiro
Chefe Cartório da 22ª Ze – São Benedito

026ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 049/2019
Lista de Apoiamento para Criação de Partido Político
O Excelentíssimo Dr. Judson Pereira Spíndola Júnior, Juiz Eleitoral da 26ª Zona de Milagres, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o LIBERDADE, legenda partidária
ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, nos termos do art. 14 da Resolução TSE nº 23.571/2018, de 29 de maio
de 2018, através de requerimento, protocolizado sob o nº 0600001-17.2019.6.06.0026 (PJe), lista de apoiamento de eleitores
para a criação de tal partido, presentes nos lotes n.º CE00260000005, do SAPF (Sistema de Apoiamento a Partidos em
Formação), que se encontra disponível para consulta nas dependências deste Cartório Eleitoral (Rua Sete de Setembro, nº 72
– Centro – Milagres/CE), podendo ser impugnada por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05 (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, 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 26ª Zona Eleitoral-CE, em 02 de dezembro de 2019. Eu, Rosane Peixoto Leite Cunha, Técnica
Judiciária, digitei.
JUDSON PEREIRA SPÍNDOLA JUNIOR
Juiz Eleitoral
033ª Zona Eleitoral
Portarias
Oficial de Justiça 12/2019
PORTARIA N.º 14/2019
O Exma. Sra. Tássia Fernanda de Siqueira, Juíza Eleitoral respondendo pela 33.ª Zona, no uso de suas atribuições legais, e
considerando o disposto no art. 6º, da Resolução TRE-CE n.º 696, de 11.06.2018,RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a Sra.
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JANILLE LOBO MESQUITA DE LIMA, mat. 83573, Servidora Requisitada, para desempenhar o encargo de Oficial de Justiça
ad hoc no âmbito desta Zona Eleitoral, no período de 02/12/2019 a 31/12/2019.Art. 2º AUTORIZAR a servidora designada, com
fundamento no art. 11º, da Resolução TRE-CE n.º 696/2018, a utilizar veículo próprio para realizar as diligências ordenadas
por este Juízo. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRASE.
CANINDÉ-CE, 2 de dezembro de 2019.
Tássia Fernanda de Siqueira
JUÍZA ELEITORAL DA 33ª ZONA – Respondendo
Editais
Inscrições, revisões e transferências - 16 a 30 de novembro
EDITAL N.º 068/2019
INSCRIÇÕES, REVISÕES e TRANSFERÊNCIAS – Período: 16 a 30/11/2019
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral Respondendo pela 33ª Zona Eleitoral sediada em Canindé/CE, Dra. TÁSSIA
FERNANDA DE SIQUEIRA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o artigo 17, § 1º, e art. 18, §§ 4º e 5º, da Resolução Nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, do Tribunal
Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO o artigo 45, §§ 6º e 7º, da Lei Nº 4.737/65 – Código Eleitoral;
CONSIDERANDO o Provimento nº 2, da Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará, de 20 de junho de 2011.
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, em cumprimento ao disposto nos
atos normativos supramencionados, a relação dos eleitores que requereram alistamento eleitoral (INSCRIÇÕES, REVISÕES E
TRANSFERÊNCIAS que foram DEFERIDOS e INDEFERIDOS) para essa circunscrição eleitoral, no período de 16 a 30 de
novembro de 2019. Dos pedidos indeferidos poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05 (cinco) dias e, dos
pedidos deferidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias
(Resolução TSE n.º 21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
As relações serão extraídas do Sistema ELO (Relatório/Processamento/Relação de Inscrições e Transferências) apenas
mediante solicitação, a fim de proteger o sigilo dos dados dos eleitores, podendo apenas os próprios interessados ou os
delegados de partido previamente cadastrados examiná-las ou retirar-lhe cópias, comprometendo-se em resguardar o seu
sigilo e utilizá-las exclusivamente para fins do disposto no art. 66 do Código Eleitoral.
E assim, para que não se alegue desconhecimento, determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE e afixado no local de costume deste Cartório, situado na Rua Célio
Martins nº 714, Imaculada Conceição, Canindé/CE, pelo prazo legal. Dado e passado nesta cidade de Canindé, 02 de
dezembro de 2019, contando-se prazo da última forma de publicação realizada. Eu, Eliando Pereira Silva, servidor requisitado,
matrícula 83565, o digitei e o conferi.
Dra Tássia Fernanda de Siqueira
JUÍZA ELEITORAL DA 33ª ZONA – Respondendo

038ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO Nº 62-85.2019.6.06.0038
NATUREZA: DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA)
INTERESSADO(A): JOÃO FERREIRA LINO
SENTENÇA 42/2019
Trata se de duplicidade de Inscrição Eleitoral detectada pelo cruzamento dos dados constantes do cadastro eleitoral do dia 09
de outubro de 2019, envolvendo as inscrições 035191210809 (Liberada) pertencente a 133ªZE/PE (IPUBI-PE) e
036783650701(não liberada) pertencente a 38ªZE/CE (Campos Sales-CE), as duas em nome de João Ferreira Lino, nascida
aos 08/03/1949, filho de Ana Maria da Conceição e José Lino Ferreira.
À folha 06 dos autos encontra se acostado o Edital nº 26/2019, em cumprimento às normas eleitorais em vigência. Publicado o
documento em 25/10/2019, conforme fls. 06, o prazo para interposição de recurso transcorreu in albis com certidão nesse
sentido á fl.06 verso dos autos.
Regularmente notificado em 28/11/2019 o eleitor João Ferreira Lino compareceu ao Cartório em 29/11/2019 requerendo a
regularização da inscrição não liberada de nº 036783650701 (fl.07) desta 38ª ZE.
Juntada a documentação pessoal do eleitor às fls. 08-09.
É o relatório.
Decido e fundamento.
O art. 37, caput, inciso III, da resolução nº 21.538/2003 do TSE preconiza que, uma vez recebida a comunicação de
coincidência a autoridade judiciária deverá de ofício e imediatamente determinar as diligências cabíveis quando não for
possível identificar de pronto se a inscrição pertence ou não a um mesmo eleitor.
Notificado da comunicação de duplicidade, o eleitor João Ferreira Lino compareceu em Juízo solicitando a fl. 07 a
regularização da inscrição não liberada de nº 036783650701, objeto da operação de transferência desta 38ºZE de Salitre-CE
para Campos Sales-CE que ocorreu em 26/09/2019, conforme título eleitoral de fl. 09.
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Analisando- se os documentos e as informações constantes nos autos, verifica- se que as duas inscrições pertencem a mesma
pessoa ( João Ferreira Lino), estando a inscrição de nº 035191210809 (liberada por ser mais antiga) sem ser utilizada para o
exercício do voto desde 1996 conforme espelho extraído do sistema ELO de fl. 04
Diante do exposto, convenço me de que as inscrições sub judice pertencem ao mesmo eleitor pelo que determino a
regularização da inscrição 036783650701 (não liberada) pertencente a 38ªZE.
Já no âmbito da inscrição de nº 035191210809 (Liberada), da 133ªZE- Ipubi-PE em virtude do comando incerto do art. 42 da
resolução TSE nº 21.538/2003 de que o Juiz Eleitoral só poderá determinar o cancelamento da inscrição pertencente a sua
zona eleitoral, determino a inclusão do termo “REGULARIZAR”, no sistema ELO de forma momentânea com a digitalização
deste processo na íntegra e criação de processo PAD com envio a 133ª ZE- IPUBI-PE por intermédio da Corregedoria
Regional Eleitoral, para que proceda, se assim entender, ao cancelamento da inscrição pertencente à 133ª ZE- PE do eleitor
João Ferreira Lino ( inscrição de nº 035191210809) considerando que nenhum cidadão é dado possuir duas inscrições
eleitorais, tudo em conformidade com as disposições da resolução TSE nº 21.538/2003.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Campos sales, 29 de novembro de 2019.
Cumpridas as formalidade legais, arquivem se os autos fisicamente e no SADP.
SAMARA COSTA MAIA
JUÍZA ELEITORAL

045ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO/INTIMAÇÃO
Autos: 60-94.2019.6.06.0045
Protocolo: 27.462/2019
Interessado(a): MANOEL NETO DE SAMPAIO
DECISÃO
Vistos, etc.
Cuidam os presentes autos de requerimento formulado pelo eleitor desta 45ª ZE, MANOEL NETO DE SAMPAIO, inscrição
016782091376, em situação "regular", solicitando expedição de certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado, em
razão de se encontrar em estado precário de saúde, com dificuldade para o exercício do voto, decorrente de doença grave,
conforme atestado médico acostado nos autos (fl. 03).
Indo os autos com vista, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela concessão de certidão de quitação eleitoral por tempo
indeterminado (fls. 10/11).
É o breve relatório. Decido
A Constituição Federal, em seu art. 14, § 1º, inc. II, b, faculta aos maiores de 70 anos o exercício do voto, por outro lado, a
Resolução – TSE N.º 21.920/2004 assegura aos deficientes, bem como aqueles cuja natureza e situação impossibilitem ou
tornem extremamente oneroso o exercício do voto, a possibilidade de obtenção de certidão de quitação eleitoral com prazo de
validade indeterminado, para fins de comprovação de regularidade com as obrigações eleitorais perante a outros órgãos.
Diante do exposto, levando-se em consideração que a comprovação da situação médica do requerente foi acostada nos autos
e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, DETERMINO a expedição de certidão de quitação eleitoral por
tempo indeterminado em favor do eleitor MANOEL NETO DE SAMPAIO com fundamento no art. 2º da Resolução 21.920/2004.
Conforme o Provimento – CGE N.º 6/2009, efetue-se a anotação na inscrição do eleitor-requerente do ASE 396 –
Motivo/Forma 4 (que informará da dificuldade para o exercício do voto, inibindo a geração de débitos por ausência às urnas).
Publique-se através do DJE – Diário da Justiça Eletrônico. Após, arquive-se.
Massapê/CE, 1°/12/2019.
Antônio Washington Frota
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
Autos: 59-12.2019.6.06.0045
Protocolo: 27.403/2019
Interessado(a): FRANCISCO DEOCLECIANO SOUSA DO NASCIMENTO
Procuradora: SUZELITA FELICIO BATISTA COELHO
DECISÃO
Vistos, etc.
Cuidam os presentes autos de requerimento formulado pelo eleitor desta 45ª ZE, Sr. FRANCISCO DEOCLECIANO SOUSA
DO NASCIMENTO, inscrição n° 036544970736, em situação "regular", solicitando expedição de certidão de quitação eleitoral
por prazo indeterminado, em razão de se encontrar em estado precário de saúde, decorrente de doença grave, por
conseguinte, com dificuldade para o exercício do voto, conforme atestado médico acostado nos autos (fl. 02v).
Indo os autos com vista, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela concessão de certidão de quitação eleitoral por tempo
indeterminado (fls. 08/09).
É o breve relatório. Decido
A Constituição Federal, em seu art. 14, § 1º, inc. II, b, faculta aos maiores de 70 anos o exercício do voto, por outro lado, a
Resolução – TSE N.º 21.920/2004 assegura aos deficientes, bem como aqueles cuja natureza e situação impossibilitem ou
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tornem extremamente oneroso o exercício do voto, a possibilidade de obtenção de certidão de quitação eleitoral com prazo de
validade indeterminado, para fins de comprovação de regularidade com as obrigações eleitorais perante a outros órgãos.
Diante do exposto, levando-se em consideração que a comprovação da situação médica do requerente foi acostada nos autos
e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, DETERMINO a expedição de certidão de quitação eleitoral por
tempo indeterminado em favor do eleitor FRANCISCO DEOCLECIANO SOUSA DO NASCIMENTO com fundamento no art. 2º
da Resolução 21.920/2004.
Conforme o Provimento – CGE N.º 6/2009, efetue-se a anotação na inscrição do eleitor-requerente do ASE 396 –
Motivo/Forma 4 (que informará da dificuldade para o exercício do voto, inibindo a geração de débitos por ausência às urnas).
Publique-se através do DJE – Diário da Justiça Eletrônico. Após, arquive-se.
Massapê/CE, 1°/12/2019.
Antônio Washington Frota
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
PROCESSO Nº: 15-90.2019.6.06.0045
PROTOCOLO Nº 3.358/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL DO PRTB/SENADOR SÁ
PRESIDENTE: JOSÉ RUI NOGUEIRA AGUIAR JUNIOR
TESOUREIRO: NAGILSON RODRIGUES ARAÚJO
ESFERA SUPERIOR: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PRTB (CEARÁ)
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas das Eleições 2018 do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO –
PRTB, cujo órgão diretivo municipal de Senador Sá se encontrava vigente após a data prevista no Calendário Eleitoral para o
início das convenções partidárias (art. 49, §1° e art. 52, § 6º, I, da Res. TSE n° 23.553/2017).
Nos termos do art. 52, §6°, III, da referida Resolução, foram careados nos autos as informações sobre a composição do partido
(extraída do SGIP) e a inexistência de movimentação de recursos do fundo partidário, o comprovante de que não houve
repasse de recursos do fundo partidário (estadual e nacional), bem como a ausência de extratos bancários eletrônicos (fls.
04/09).
O órgão partidário municipal foi regularmente citado por intermédio de seus representantes, conforme documentos constantes
de fls. 10 e 11. Além deles e considerando o teor do art. 49, § 3°, da Res. TSE n° 23.553/2019, também foi intimado o Diretório
Estadual, na qualidade esfera partidária superior (fls. 16 e 18), no entanto, o prazo decorreu para todos sem que nada foi
apresentado para corrigir as omissões detectadas (certidão de fl. 19).
O relatório técnico conclusivo opinou por considerar as contas como "não prestadas", uma vez que o partido nada apresentou
em relação às contas do pleito de 2018, embora tenha sido intimado nas esferas municipal e estadual. O parecer do Ministério
Público Eleitoral foi também no mesmo sentido (fls. 21/22).
Eis o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
A obrigação de apresentar as contas decorre do comando legal insculpido no art. 29, III, da Lei n° 9.504/1997 e na RTSE n.
23.553/2017. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o
partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução.
Não consta nos autos nenhuma justificativa ao inadimplemento da referida obrigação em favor do órgão partidário e nem se
vislumbra a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mencionado dever legal ou, ainda, a ocorrência
de nulidade apta a viciar o presente feito.
In casu, o órgão partidário foi regularmente citado para corrigir as omissões detectadas, mas quedou-se inerte. A ausência de
documentos obrigatórios, principalmente da declaração de ausência de movimentação de recursos, da informação acerca da
conta bancária e do instrumento de legitimidade processual, prejudicam a análise das contas.
III – DISPOSITIVO
Diante da ausência de documentos essenciais, é forçoso reconhecer que este processo não atende aos requisitos da RTSE n°
23.553/2018, de rigor, portanto, o reconhecimento das contas como não prestadas.
Assim, com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei nº. 9.504/97 c/c art. 77, inciso IV, "a", da RTSE n. 23.553/2017, julgo como
NÃO PRESTADAS as contas de campanha das Eleições de 2018 do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO PRTB de Senador Sá/CE.
Como consequência, o referido órgão partidário municipal ficará impedido de receber cotas do Fundo Partidário a contar do dia
seguinte ao término do prazo para prestação de contas, persistindo os efeitos da restrição enquanto perdurar a omissão (RTSE
n. 23.553/2017, art. 83, II).
Em face de determinação do colendo Supremo Tribunal Federal (ADI 6032, DJE nº 104/2019), deixo de determinar a
suspensão da anotação do partido no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, prevista na resolução de
regência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, (1) anote-se a omissão no Sistema de Informações de
Contas - SICO, (2) comunique-se sobre a presente decisão aos órgãos estadual e nacional do partido e da consequente
proibição do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo diretório municipal, enquanto perdurar a omissão.
Cumpridas as providências, arquivem-se com as cautelas de praxe.
Massapê-CE, 1°/12/2019
Antônio Washington Frota
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Juiz Eleitoral da 45ª ZE
Processo: 30-59.2019.6.06.0045 (Prot. n° 12.495/2019)
Natureza: Prestação de contas – exercício 2018
Interessado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB
Presidente da época: José Rui Nogueira Aguiar Júnior
Tesoureiro da época: Nagilson Rodrigues Araújo
Esfera superior: Diretório Estadual do PRTB
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo autuado a partir de informação prestada pelo Cartório Eleitoral a respeito da inadimplência do PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, da circunscrição de Senador Sá/CE, que não apresentou as contas do
exercício de 2018.
A informação revela que o órgão municipal do PRTB está na situação "não vigente", razão pela qual foram citados para prestar
contas os representantes partidários da vigência de 2018, além do Diretório Estadual, na qualidade de esfera partidária
imediatamente superior, com a advertência de que o não cumprimento da obrigação resultaria no julgamento das contas como
"não prestadas" (Mandado – fl. 06/07, 11 e 13 – fundamento art. 28, §§ 4º e 5º e art. 30, I, "a" - RTSE n.º 23.546/2017).
Ocorridas as intimações nas esferas municipal e estadual, nada foi apresentado ou requerido pelo órgão partidário, decorrendo
o prazo "in albis" (certidão – fl. 14).
Certificado nos autos que inexistiu o repasse de recursos do fundo partidário (estadual ou nacional), nem houve o registro de
doação, tampouco a movimentação financeira de valores (fl. 15/18).
Apresentado relatório técnico, o Ministério Público Eleitoral se manifestou no sentido de que as contas sejam consideradas
"não prestadas", em virtude da omissão verificada (fls. 20/21).
É, em suma, o relatório.
Os partidos políticos estão obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, a prestação de contas do
exercício, havendo ou não movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, consoante o art. 32, da Lei nº
9.096/95, c/c art. 28, RTSE n° 23.546/2017. No presente caso, os representantes partidários se omitiram desse dever legal,
pois deixaram o prazo exaurir, nos momentos oportunizados para a manifestação.
Registre-se que não há informações de que o órgão municipal do PRTB/Senador Sá tenha o recebimento recursos oriundos do
Fundo Partidário transferidos/repassados das esferas partidárias estadual e nacional.
Há de se considerar que o órgão partidário municipal do PRTB/Senador Sá esteve constituído no interstício de 11/03/2016 a
12/08/2019, conforme informações constantes nos autos, razão pela qual foram intimados os representantes da época, além
de seu diretório estadual (art. 28, §§ 4º e 5º, RTSE n. 23.546/2017).
Diante do que consta dos autos, o julgamento dessas contas como "não prestadas" é medida que se impõe, com fundamento
no art. 46, IV, "a", RTSE n. 23.546/2017, tendo como consequência para o PRTB/Senador Sá/CE a proibição do recebimento
de quotas oriundas da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das
contas (art. 48 – RTSE 23.546/2017).
Ressalto, em relação a aplicação do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018, que a decisão da ADI 6032 MC/DF afastou a sansão
automática da suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro (Relator: Ministro Gilmar Mendes.
Decisão de 16/05/2019. DJE nº 104, divulgado em 17/05/2019).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão, registrando-a no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), da Justiça Eleitoral (art. 9º, II, RTSE 23.384/2012).
Disponibilize-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para medidas que entender pertinentes.
Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Massapê, 1°/12/2019
Antônio Washington Frota
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
046ª Zona Eleitoral
Editais
Edital de Publicação n.º 48/2019
Deferimento(s) de Alistamento(s) e/ou Transferência(s)
A Excelentíssima Senhora CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO, Juiza titular da 46ª Zona Eleitoral de Mombaça,
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais etc.
Em observância ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, torna
público, para conhecimento de todos os delegados de partidos e a quem possa interessar, que fora(m) deferido(s) e
enviado(s) para processamento no Tribunal Superior Eleitoral, o(s) Requerimento(s) de Alistamento Eleitoral e(ou)
Transferência de domicílio eleitoral, referentes ao período de 16 a 30 de novembro de 2019, requerido(s) pelo(s) eleitor(es)
constante(s) de relação anexa, afixada no átrio deste Cartório Eleitoral, conforme disciplinado no art. 6º do Provimento n.º
2/2011-CRE/CE.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o
presente edital fosse publicado no DJE e afixado no lugar de costume deste Cartório, para os devidos fins, correndo o prazo
de dez (10) dias para interposição de recurso, da data de sua publicação.
Mombaça, Estado do Ceará, aos dois (02) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu,
__________________ (Cicero Morais de Oliveira), Chefe do Cartório – digitei e subscrevo o presente edital.
CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
Juíza Eleitoral

053ª Zona Eleitoral
Portarias
REPUBLICADA POR CORREÇÃO
P O R T A R I A Nº 5/2019, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Dr. Herick Bezerra Tavares, MM. Juiz Eleitoral da 53ª Zona do Ceará, sediada na cidade de Nova
Olinda, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE n.º 21.372, de 25 março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 53ª Zona Eleitoral, com sede no Município de Nova Olinda, iniciando-se os trabalhos correcionais às 9h do dia
11 de dezembro do ano de 2019, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste magistrado e secretariado
pelo servidor Francisco Gilson Brilhante de Carvalho, matrícula TRE/CE n.º 74146, de logo designado, nos termos do art. 4º, §
1º, da Res. TRE/CE nº 225, de 27 de agosto de 2003, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e
fiscalizadora do Excelentíssimo Desembargador Corregedor Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Nova Olinda, 26 de novembro de 2019.
Herick Bezerra Tavares
Juiz da 53ª Zona Eleitoral
054ª Zona Eleitoral
Editais
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
E D I T A L N.º 0 5 / 2 0 1 9
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
PRAZO: 05 DIAS
O Excelentíssimo Dr. FRANCISCO GILMARIO BARROS LIMA, Juiz Eleitoral da 54.ª ZONA/CE, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do que dispõe a Resolução TSE n.º 23571, de 29 de maio de 2019,
FAZ SABER a quem este EDITAL virem ou dele notícias tiverem, nos termos do art. 15, da Resolução TSE n.º 23.571, de 29
de maio de 2018, que encontra-se disponível no Cartório Eleitoral desta 54.ª Zona/CE, pelo prazo de 5 (CINCO) DIAS, a lista
de apoiamento de eleitores desta 54.ª Zona Eleitoral à criação do PARTIDO LIBERDADE, autuado no Processo Judicial
Eletrônico (PJe) sob o n.º 0600001-30.2019.6.06.0054, contendo 06 (seis) assinaturas, lotes CE00540000006 a
CE00540000007, para fins que especifica o art. 7º, § 1º, da Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995, podendo ser impugnada
por qualquer interessado, em petição fundamentada com observância ao art. 4º, § 3º, da Lei n.º 11.419, de 15 de dezembro de
2006.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, passou-se o presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE).
Dado e passado nesta cidade de Santa Quitéria, Estado do Ceará, aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu,
_____, Joclean Soares Camelo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM.º Juiz
Eleitoral.
Francisco Gilmario Barros Lima
JUIZ ELEITORAL
54.ª ZONA/CE
064ª Zona Eleitoral
Sentenças
nº 51/2019
Protocolo nº 16.120/2019
Autos nº 39-61.2019.6.06.0064
Município: Coreaú/CE
Natureza/Assunto: Não Apresentação de Contas Anual 2019 – Exercício 2018
Interessado: Partido MDB Coreaú/CE
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SENTENÇA Nº 51/2019
Vistos etc...
Cuidam os autos de informação do Cartório Eleitoral, datada de 04/07/2019, em função da Não Apresentação de Contas anual
de 2019 do Partido MDB do município de Coreaú, referente ao exercício 2018, conforme, fl. 02.
Às fl. 03, consta certidão do sistema SGIP dando conta da regularidade do partido municipal no período de 19/06/2019 a
17/09/2019.
O partido político, em referência, foi citado por mandado para apresentar suas contas, fl. 04/05.
Juntada de petição fls. 06, dando conta da nova composição municipal com vigência de 19/062019 a 05/082019.
Certidão de fl. 13, dando conta da antecipação da vigência do MDB, bem como a falta de interesse no processo.
Juntada da citação do MDB Estadual/CE, fl. 14, por AR, fls, 14/15 e certidão de que decorreu o prazo legal e nada foi
apresentado ou requerido de fl. 15V.
Foi formulado o parecer técnico conclusivo, fl. 16, o qual opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, levando-se
em conta a análise das informações e documentos constantes nos autos.
Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público Eleitoral opinou as referidas contas como não prestadas, fls.
17/18.
É o relatório, fundamento e decido.
Os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente, até 30 de abril, perante os
órgãos da Justiça Eleitoral, a teor do artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/1995 e artigo 28, caput, Resolução TSE n° 23.546/2017.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que, mesmo depois de regularmente citado por AR, conforme fl. 14/15, não houve
a apresentação das contas anuais de 2018, permanecendo-se omissa a agremiação partidária.
Instada a se manifestar, tanto a Comissão de Análise das prestações de contas, como o Representante do Ministério Público
Eleitoral, foram pelo reconhecimento da não prestação de contas do partido.
Diante do exposto, e do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por sentença, para que
surta seus legais efeitos, como NÃO PRESTADA a prestação de contas anual do Partido da Mobilização Nacional – PMN,
município de Coreaú/CE, relativa ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, IV, “a”, da resolução TSE n.º 23.546/2017.
Aplique-se ao partido as sanções do art. 48 da mesma Resolução do TSE: 1) proibição de recebimento de recursos do fundo
partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido; 2) devolução de todos os recursos do fundo partidário, caso
tenha recebido e 3) suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido.
Encaminhe-se ao TRE/CE esta decisão por meio de PAD, observando-se, todavia, a Decisão do Ministro Gilmar Mendes na
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/DF, conforme despacho da Presidência do TRE/CE no Doc.
PAD nº 79686/2019, ficando assim, suspensa a anotação da sanção de suspensão do órgão municipal até julgamento
do mérito pelo STF.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com a devida baixa.
Coreaú-CE, 28 de novembro de 2019.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral da 64ª Zona
Editais
Edital nº 55/2019
EDITAL Nº 55/2019
Prestação de Contas Anual de 2019 – Exercício Financeiro 2018
Partido Político: PT - Moraújo/CE
O Excelentíssimo Senhor Guido de Freitas Bezerra, Juiz Eleitoral da 64ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que o Partido PT Moraújo/CE, cujos
responsáveis, abaixo discriminados, apresentaram PC Anual, referente ao exercício de 2018, abrindo-se o PRAZO DE 05
(CINCO) DIAS, a contar da publicação deste edital, a fim de que o Ministério Público ou qualquer partido político possa
impugnar a prestação de contas anual referida, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer atos que violem as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.906/1995 e do art. 31, § 3º e seguintes, da Resolução TSE nº
23.546/2017:
Partido
Município
Responsáveis
Presidente: Rosimeire Caetano Freire
PT
Moraújo/CE
Tesoureira: Francisco Aristeu Oliveira
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no
átrio do Fórum e enviada a matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Coreaú/CE, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove
(2019). Eu,_________________Antônio Eliornécio Gomes, Assistente, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral da 64ª ZE/CE
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Edital nº 56/2019
EDITAL Nº 5
6/2019
Prestação de Contas Anual de 2019 – Exercício Financeiro 2018
Partido Político: PSD - Coreaú/CE
O Excelentíssimo Senhor Guido de Freitas Bezerra, Juiz Eleitoral da 64ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que o Partido PSD Coreaú/CE, cujos
responsáveis, abaixo discriminados, apresentaram PC Anual, referente ao exercício de 2018, abrindo-se o PRAZO DE 05
(CINCO) DIAS, a contar da publicação deste edital, a fim de que o Ministério Público ou qualquer partido político possa
impugnar a prestação de contas anual referida, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer atos que violem as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.906/1995 e do art. 31, § 3º e seguintes, da Resolução TSE nº
23.546/2017:
Partido
Município
Responsáveis
PSD
Presidente: Humberlândia Mesquita de Assis
Coreaú/CE
Tesoureira: Ouvidio Antonio de Araújo Neto
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente
edital no átrio do Fórum e enviada a matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Coreaú/CE, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove
(2019). Eu,_________________Antônio Eliornécio Gomes, Assistente, preparei e conferi o presente Edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Guido de Freitas Bezerra
Juiz Eleitoral da 64ª ZE/CE
065ª Zona Eleitoral
Sentenças
REVISAO BIOMETRICA - VARJOTA - PRAZO RECURSO 3 DIAS
PROCESSO N.º 32-66.2019.6.06.0065
PROTOCOLO N.º 14.211/2019
NATUREZA: Processo Administrativo - Revisão do Eleitorado
OBJETO: Revisão do Eleitorado – Varjota/CE
INTERESSADO: Juízo da 65ª Zona Eleitoral
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de VARJOTA/CE,
pertencente a esta 65ª ZE, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com as instruções constantes nas
Resoluções TSE n.º 21.538/2003, n.º 23.440/2015, n.º 726/2016, nos Provimentos CGE nº 01/2019 e CRE/CE nºs 01/2019,
15/2019, 20/2019 e 26/2019, bem como o edital nº 06/2019 da lavra deste Juízo eleitoral.
A referida revisão ocorria na forma ordinária desde 07/11/2016, passando a ser obrigatória durante o período de 27/06/2019 a
30/10/2019. Os interessados foram cientificados por meio de edital, com ampla divulgação nos meios de comunicação social
(redes sociais, blogs, rádio e entrevistas) e por intermédio da distribuição de panfletos, nos quais se ressaltou a necessidade
de comparecimento do eleitor para evitar o cancelamento do título, além de informações a respeito da documentação exigida,
do período, do local e do horário de atendimento.
Possibilitou-se ao Ministério Público e aos Partidos Políticos a fiscalização dos trabalhos, os quais foram cientificados da
revisão através de ofício.
Não houve pedidos de exclusão de eleitores ou impugnações.
Segundo os relatórios "Distribuição do Eleitorado por Município/Zona" e "Estatística de Revisão do Eleitorado" (fls. 49 e 120),
ambos extraídos do Cadastro Nacional Eleitores (ELO), ao final da revisão biométrica o município de VARJOTA contava com o
eleitorado apto 15.942 e na condição de "canceláveis" 2.659 eleitores. De forma complementar, os dados obtidos na intranet do
TRE/CE indicam que 83,47% do eleitorado já possui cadastro biométrico (fl. 121).
A documentação juntada aos autos atesta que os trabalhos revisionais tiveram ampla divulgação quanto às datas, locais e
horários de atendimento, com repasse das orientações aos eleitores e aos partidos políticos através da rádio local, afixação da
convocação nos principais estabelecimentos públicos e comerciais da cidade, divulgação nas escolas públicas e particulares.
Às fls. 126/128, manifestação do Ministério Público Eleitoral opinando pela regularidade do procedimento e pelo cancelamento
daquelas inscrições cujos eleitores não compareceram ao procedimento revisional.
II. FUNDAMENTAÇÃO
A Revisão do Eleitorado é um mecanismo da Justiça Eleitoral, em forma de processo administrativo, que permite a aferição do
cadastro de todos os eleitores daquela zona eleitoral, oportunizando a atualização e complementação de dados, além de uma
investigação mais aprofundada nos casos onde se detectam indícios de ilícito penal.
O procedimento teve por escopo a atualização dos dados constantes do cadastro eleitoral e a implantação de nova sistemática
de identificação do eleitor, mediante a inclusão de dados biométricos (fotografia, impressões digitais e assinatura digitalizada)
de todos os eleitores submetido à revisão eleitoral.
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Conforme previsão do art. 12 do Provimento CRE/CE n.º 01/2019, foram submetidos ao processo revisional todos os eleitores,
em situação regular ou liberada, inscritos na circunscrição ou para ela movimentada até 30 dias antes do início dos trabalhos.
Os números alcançados ao final dos trabalhos, considerando o eleitorado apto no dia seguinte ao encerramento da revisão
biométrica, indicam que 83,47 % do eleitorado possui cadastro biométrico, como resultado da coleta realizada durante o
período ordinário e no período obrigatório.
A legislação em vigor determina que sejam cancelados os títulos dos eleitores que não comparecerem a revisão, bem como
das inscrições que estiverem irregulares, excetuados os casos previstos no parágrafo único do art. 26 do Provimento CRE-CE
nº 01/2019. Determina, ainda, sejam apurados os casos em que se verifiquem indícios de ilícito penal.
Após encerrados os trabalhos, não se verificou a ocorrência de inscrições irregulares, nem mesmo de indícios de ilícito penal.
III. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no artigo 71, § 4º do Código Eleitoral c/c artigo 73 da Resolução TSE n.° 21.538/03, determino o
CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores do Município de VARJOTA/CE que não compareceram à revisão (Relatório de
Canceláveis gravado na mídia anexa), lançando-se o código de ASE 469 no cadastro eleitoral.
Publique-se esta sentença no DJE e no átrio do Fórum Eleitoral, para que os interessados e, em especial, os eleitores
relacionados, possam exercer sua ampla defesa, no caso de discordância desta decisão, por meio de recurso a ser interposto
no prazo de 3 (três) dias, na forma do art. 80 do Código Eleitoral, e do art. 74, §1.º, II, e §2º da Resolução do TSE n. º
21.538/2003.
A relação dos eleitores com as inscrições passíveis de cancelamento, constantes no Relatório de Canceláveis, estão
disponíveis para consulta de qualquer interessado no Cartório Eleitoral da 65ª ZE.
Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos, para elaboração de relatório conclusivo e encaminhamento à
Corregedoria Regional Eleitoral, nos termos do art. 76 da Res. TSE nº 21.538/2003 e do parágrafo único do art. 28 do Prov. nº
01/2019 da CRE/CE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cariré/CE, 29 de novembro de 2019
WYRLLENSON FLÁVIO BARBOSA SOARES
Juiz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral
067ª Zona Eleitoral
Editais
Correição Ordinária 2019
EDITAL Nº 037/2019
CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL
A Excelentíssima Senhora Dra. CYNTHIA PEREIRA PETRI FEITOSA, MM Juíza Eleitoral desta 67ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA
nesta Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 17 de dezembro de 2019 às 9 horas, no Cartório Eleitoral.
Assim, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral e
Resolução 225, de 27 de setembro de 2003, do Tribunal Regional Eleitoral, ficam cientes a se fazerem presentes aos trabalhos
da aludida Correição: o Representante do Ministério Público Eleitoral que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os
serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados, subordinados a este Juízo. Ficam cientes, ainda,
que se faculta ao Promotor Eleitoral, eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas ao funcionamento do
Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que devam ser corrigidos,
evitados ou sanados, as quais podem ser reduzidas a termo neste Juízo.
Para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Aracoiaba, ao 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu,_______
Samuel Apoliano Sobreira, mat. 67.390, Chefe de Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela
MM. Juíza Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cynthia Pereira Petri Feitosa
Juíza Eleitoral

068ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO E PARTIDOS POLÍTICOS
Processo nº: 19-58.2019.6.06.0068
Protocolo nº 23.830/2019
Prestação de Contas de Candidato – Eleições 1º turno 2008 – Cargo Vereador.
Interessado: Francisco Pereira de Sousa
SENTENÇA
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O Candidato apresentou prestação de contas intempestivamente, na data de 01/10/2019,em desacordo com o art. 27 da
Resolução do TSE nº 22.715/2008, que determina que, as contas de candidatos e de comitês financeiros deverão ser
prestadas ao juízo eleitoral até o dia 4 de novembro de 2008 (Lei no 9.504/97, art. 29, III).
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.24).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 28, quanto o parquet Eleitoral (fls.30-32) ofertaram manifestação no sentido da
aprovação com ressalvas da prestação de contas do candidato.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do candidato se deu de forma intempestiva, posto que se deu após o dia 4 de novembro do ano de
2008, em desconformidade com o que determina o art. 27, da Resolução TSE nº 22.715/2008.
Ante o exposto, em face da existência de irregularidades que não as maculem totalmente, com fundamento do art. 40, II, da
Resolução TSE nº 22.715/2008, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do candidato Francisco
Pereira de Sousa, relativas às Eleições de 2008.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 25 de novembro de 2019.
Dr. Djalma Sobreira Dantas Junior
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE, em exercício
Processo nº: 18-73.2019.6.06.0068
Protocolo nº 23.831/2019
Prestação de Contas de Candidato – Eleições 1º turno 2012 – Cargo Vereador.
Interessado: Antonio da Silva Pereira
SENTENÇA
O Candidato apresentou prestação de contas intempestivamente, na data de 01/10/2019,em desacordo com o art. 38 da
Resolução do TSE nº 23.376/2012, que determina que, as contas de candidatos e de comitês financeiros deverão ser
prestadas ao juízo eleitoral até o dia 6 de novembro de 2012. (Lei no 9.504/97, art. 29, III).
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.25).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 29, quanto o parquet Eleitoral (fls.31 – 32) ofertaram manifestação no sentido
da aprovação com ressalvas da prestação de contas do candidato.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do candidato se deu de forma intempestiva, posto que se deu após o dia 6 de novembro do ano de
2012, em desconformidade com o que determina o art. 38, da Resolução TSE nº 23.376/2012.
Ante o exposto, em face da existência de irregularidades que não as maculem totalmente, com fundamento do art. 51, II, da
Resolução TSE nº 23.376/2012, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do candidato Antonio da
Silva Pereira, relativas às Eleições de 2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 25 de novembro de 2019.
Dr. Djalma Sobreira Dantas Junior
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE, em respondência
Processo nº: 20-43.2019.6.06.0068
Protocolo nº 22.327/2019
Prestação de Contas de Candidato – Eleições 1º turno 2016 – Cargo Vereador.
Interessado: Raimundo Elias Nonato
SENTENÇA
O Candidato apresentou prestação de contas intempestivamente, na data de 16/09/2019,em desacordo com o art. 45 da
Resolução do TSE nº 23.463/2015, que determina que, as contas de candidatos e de comitês financeiros deverão ser
prestadas ao juízo eleitoral até o dia 1º de novembro de 2016 (Lei no 9.504/97, art. 29, III).
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.15).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 19, quanto o parquet Eleitoral (fls.21-22) ofertaram manifestação no sentido da
aprovação com ressalvas da prestação de contas do candidato.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do candidato se deu de forma intempestiva, posto que se deu após o dia 1º de novembro do ano de
2016, em desconformidade com o que determina o art. 45, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Ante o exposto, em face da existência de irregularidades que não as maculem totalmente, com fundamento do art. 68, II, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do candidato Raimundo
Elias Nonato relativas às Eleições de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 25 de novembro de 2019.
Dr. Djalma Sobreira Dantas Junior
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE, em respondência
Autos nº: 38-98.2018.6.06.0068
Protocolo nº: 34.114/2018
Natureza: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2018
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PMB – ARARIPE
SENTENÇA
Trata-se de processo de Prestação de Contas de Campanha referente às Eleições 2018 (dois mil e dezoito), nos termos da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Conforme informação Cartorária de fls.07, constata-se que o órgão partidário foi devidamente notificado para prestar as
referidas contas em 72 (setenta e duas) horas, sob pena delas serem consideradas como não prestadas, no entanto, não se
manifestou a respeito.
Às fls. 14 Parecer técnico conclusivo opinando pela não prestação das contas.
Às fls.16-18, Parecer ministerial manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Passo a decidir.
A obrigação de prestar contas imposta aos partidos políticos encontra-se prevista na constituição federal, em seu art. 17, inciso
III, assim como na Lei nº 9.096, art. 32.
O art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, determina que as agremiações partidárias possuem a obrigação legal de
apresentarem as contas relativas ao primeiro turno das Eleições Gerais de 2018 até o 30º (trigésimo) dia seguinte ao seu
termo.
O art. 48 da mencionada Resolução determina ainda que, a ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiro
ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida na
resolução citada.
Tal obrigação não foi cumprida pelos representantes do Partido da Mulher Brasileira – PMB – do município de Araripe, quanto
às eleições de 2018, embora regularmente notificados.
A Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe que:
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
IV – pela não prestação, quando,:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;…
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
II – ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Da análise dos autos, restou comprovado que o partido permaneceu omisso, impondo-se julgamento pela não prestação.
Por oportuno, cumpre salientar o que determina o art. 42 da Resolução TSE nº 23.571, de 29/05/2018, quanto à não
apresentação das contas:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação
Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas do órgão de representação
municipal do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB do município de Araripe, relativas às Eleições de 2018, nos termos
do art. 77,IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em decorrência, fica o referido órgão de direção partidária municipal suspenso de suas atividades e impedido de receber
recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer omisso. (Art. 83, II, da Res. TSE nº 23.553/2017).
Registre-se e publique-se no Diário de Justiça Eletrônico – DJE – TRE/CE – para eventual interposição de recurso previsto no
art. 88, da Res. TSE 23.553/2017.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem
como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sobre a decisão de suspensão do órgão de direção municipal do partido
para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Araripe, CE, 25 de novembro de 2019.
Djalma Sobreira Dantas Junior
Juiz Eleitoral da 68ª ZE/CE, em exercício
Autos nº: 23-95.2019.6.06.0068
Protocolo nº: 26.576/2019
Natureza: Prestação de Contas de Exercício Financeiro – Ano 2018
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PL – POTENGI
SENTENÇA
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Trata-se de processo de Prestação de Contas anuais do PARTIDO LIBERAL – PL do município de Potengi, referentes ao
exercício financeiro de 2018 (dois mil e dezoito), nos termos da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A agremiação manifestou-se, intempestivamente, em 04/11/2019, protocolo 26576/2019.
Advogado regularmente constituído às fls. 07.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.10-11).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 14-14v, quanto o O Parquet Eleitoral (fls. 16-18) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação com ressalvas da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o relatório. Passo a decidir.
A obrigação de prestar contas imposta aos partidos políticos encontra-se prevista na constituição federal, em seu art. 17, inciso
III, assim como na Lei nº 9.096, art. 32.
O art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015, replicado na Resolução TSE Nº 23.546/2017, determina que os partidos políticos,
em todas as esferas de direção, devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de abril do ano subsequente, a prestação de
contas anual, mesma que não haja o recebimento de recursos financeiros, devendo o partido político apresentar sua posição
patrimonial e financeira apurada no exercício.
Tal obrigação foi descumprida pelos representantes do Partido Liberal – PL – do município de Potengi, quanto ao exercício
financeiro de 2018, considerando a não observação do prazo para entrega.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 dispõe que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias julgando:
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
Da análise dos autos, reitera-se, restou comprovado que o partido apresentou as contas em parcial conformidade com a Res.
TSE nº 23.546/2017, impondo-se julgamento pela aprovação com ressalvas das contas, haja vista que a agremiação
descumpriu o prazo estabelecido em lei para apresentação das respectivas contas, mas sem irregularidades que ensejem sua
desaprovação.
Ante o exposto, em conformidade com os pareceres da Comissão de Análise Técnica e do órgão ministerial, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do órgão de representação municipal do PARTIDO LIBERAL – PL – do município
de Potengi, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46,II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se e publique-se no Diário de Justiça Eletrônico – DJE – TRE/CE – para eventual interposição de recurso previsto no
art. 52, da Res. TSE 23.546/2017.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Araripe, CE, 29 de novembro de 2019.
Djalma Sobreira Dantas Junior
Juiz Eleitoral da 68ª ZE/CE, em exercício
Autos nº: 50-15.2018.6.06.0068
Protocolo nº: 34.129/2018
Natureza: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2018
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PL – POTENGI
SENTENÇA
Trata-se de processo de Prestação de Contas de Campanha referentes às Eleições 2018 (dois mil e dezoito), nos termos da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
A agremiação partidária (PR – Potengi) apresentou as contas em 17/06/2019, sendo, portanto, consideradas, a priori,
intempestivas. No entanto, como foram entregues antes da notificação oficial pelo Cartório Eleitoral, hei por bem considerá-las,
neste aspecto, regularmente apresentadas dentro do prazo.
Depreende-se da consulta aos autos, conforme fl. 07, que o partido apresentou procuração ad judicia em nome do Presidente
e do Tesoureiro do PR- Potengi, conforme determina as normas eleitorais em vigência.
Publicado edital em 19/06/2019, na Edição nº 112, página 55, do DJE do TRE-CE.
Certidão de fl. 15-v atestando que o prazo para manifestação transcorreu in albis.
Em seguida, realizada análise da documentação juntada aos autos pelos responsáveis pela agremiação em âmbito municipal,
verificou-se haver divergência nos valores constantes no extrato de fl. 08 (R$ 300,00) com os valores contantes nos termos de
cessão de serviços de fls. 12 e 13 (R$ 500,00), conforme Edital nº 35/2019, publicado no DJE do dia 24/07/2019, edição nº
136.
Notificado regularmente o causídico, não houve qualquer manifestação para fins de regularização, conforme certidão à fl. 18
dos autos.
Nessa esteira, elaborou-se parecer técnico conclusivo (fls. 20 e 20-v) opinando pela desaprovação das contas, em decorrência
da incompatibilidade de valores apresentados.
Com vista ao MPE, ofertou-se parecer ministerial às fls. 22 e 23, também se manifestando pela desaprovação das contas de
campanha da agremiação em tela, conforme determina o art. 77, III da Resolução 23.553/2017.
É o relatório. Passo a decidir.
A obrigação de prestar contas imposta aos partidos políticos encontra-se prevista na constituição federal, em seu art. 17, inciso
III, assim como na Lei nº 9.096, art. 32.
O art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, determina que as agremiações partidárias possuem a obrigação legal de
apresentarem as contas relativas ao primeiro turno das Eleições Gerais de 2018 até o 30º (trigésimo) dia seguinte ao seu
termo.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2019, Número 226

Fortaleza, terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Página 44

O art. 48 da mencionada Resolução determina ainda que, a ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiro
ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida na
resolução citada.
Tal obrigação foi cumprida pelos representantes do Partido da República (Atual Partido Liberal) – do município de Potengi,
quanto às eleições de 2018.
A Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe que:
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
IV – pela desaprovação, quando,:
a) constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
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.
Da análise dos autos, restou comprovado que o partido permaneceu omisso, impondo-se julgamento pela desaprovação, vez
que a divergência de valores declarados, a meu sentir, deve ser severamente valorada de forma negativa, haja vista o papel
constitucional desta Justiça Especializada no julgamento das contas eleitorais e partidárias, visando sempre resguardar o
interesse público primário, e combatendo a corrupção em todas as suas modalidades.
Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas do órgão de representação
municipal do PARTIDO LIBERAL – ANTIGO PR - PL do município de Potengi, relativas às Eleições de 2018, nos termos do
art. 77, III , da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Registre-se e publique-se no Diário de Justiça Eletrônico – DJE – TRE/CE – para eventual interposição de recurso previsto no
art. 88 da Res. TSE 23.553/2017.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Araripe - CE, 29 de novembro de 2019.
Djalma Sobreira Dantas Júnior
Juiz Eleitoral da 68ª ZE/CE, respondendo
Autos nº: 3-07.2019.6.06.0068
Protocolo nº: 9.358/2019
Natureza: Prestação de Contas de Exercício Financeiro – Ano 2018
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PCdoB – ARARIPE
SENTENÇA
Trata-se de processo de Prestação de Contas anuais do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB do município de
Araripe, referentes ao exercício financeiro de 2018 (dois mil e dezoito), nos termos da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A agremiação manifestou-se, intempestivamente, em 03/05/2019, protocolo 9358/2019.
Advogado regularmente constituído às fls. 03.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.07-08).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 14-14v, quanto o O Parquet Eleitoral (fls. 16-18) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação com ressalvas da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o relatório. Passo a decidir.
A obrigação de prestar contas imposta aos partidos políticos encontra-se prevista na constituição federal, em seu art. 17, inciso
III, assim como na Lei nº 9.096, art. 32.
O art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015, replicado na Resolução TSE Nº 23.546/2017, determina que os partidos políticos,
em todas as esferas de direção, devem apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de abril do ano subsequente, a prestação de
contas anual, mesma que não haja o recebimento de recursos financeiros, devendo o partido político apresentar sua posição
patrimonial e financeira apurada no exercício.
Tal obrigação foi descumprida pelos representantes do Partido Democrático Trabalhista – PDT – do município de Araripe,
quanto ao exercício financeiro de 2018, considerando a não observação do prazo para entrega.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 dispõe que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias julgando:
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
Da análise dos autos, reitera-se, restou comprovado que o partido apresentou as contas em parcial conformidade com a Res.
TSE nº 23.546/2017, impondo-se julgamento pela aprovação com ressalvas das contas, haja vista que a agremiação
descumpriu o prazo estabelecido em lei para apresentação das respectivas contas, mas sem irregularidades que ensejem sua
desaprovação.
Ante o exposto, em conformidade com os pareceres da Comissão de Análise Técnica e do órgão ministerial, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do órgão de representação municipal do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL –
PCdoB – do município de Araripe, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46,II, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Registre-se e publique-se no Diário de Justiça Eletrônico – DJE – TRE/CE – para eventual interposição de recurso previsto no
art. 52, da Res. TSE 23.546/2017.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Araripe, CE, 29 de novembro de 2019.
Djalma Sobreira Danta Junior
Juiz Eleitoral da 68ª ZE/CE, em exercício
REVISÃO DO ELEITORADO - ARARIPE
SENTENÇA
Processo n.: 10-96.2019.6.06.0068
Protocolo n.: 18.154/2019
Natureza: Revisão do Eleitorado
Município: Araripe/CE
Trata-se de processo administrativo de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Araripe,
deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, cujas instruções constam da Resolução TSE n.º 21.538/2003, da Resolução TSE n.º
23.440/2015, da Resolução TRE/CE n.º 726/2019, do Provimento CGE nº 01/2019 e do edital de convocação para revisão
biométrica nº 30/2019, da lavra deste Juízo.
Em cumprimento ao art. 7º, caput, da Resolução TRE n.º 726/2016, foi expedido Edital em 18/07/2019, publicado em
19/07/2019 no DJE/CE nº 133, ano 2019, bem como afixado no mural do Fórum Eleitoral, dando amplo conhecimento aos
eleitores da obrigatoriedade de comparecerem ao posto de revisão, munidos de documento de identidade, comprovante idôneo
de domicílio, do CPF e do título eleitoral, todos originais, para confirmarem suas inscrições e fornecerem seus dados
biométricos, sob pena de cancelamento.
Foi ainda dado conhecimento a todos os cidadãos do município por meio de ampla divulgação através das emissoras de rádio
local, bem como pelo envio de Ofício aos órgãos públicos municipais.
O município de Araripe possuía 17.744 (dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro) eleitores aptos no dia 30/10/2019, data
de término da REVISÃO, tendo sido emitido relatório do Sistema Elo em que constavam 16.251 eleitores abrangidos aptos, em
08/08/2019, dos quais 10.615 (dez mil, seiscentos e quinze) eleitores tiveram o recadastramento com coleta de dados
biométricos efetuado no período ordinário da Revisão Biométrica, a saber, 07/11/2016 a 08/08/2019. Ao todo, 14.957 (quatorze
mil, novecentos e cinquenta e sete) eleitores fizeram o recadastramento biométrico no município até 30/10/2019, computados
os eleitores com dados coletados no período do recadastramento biométrico ordinário (07/11/2016 a 08/08/2019), situação
permitida pelo art. 25, § 1º, do Provimento CRE/CE n.º 01/2019.
Os dados quantitativos acima relatados foram coletados do relatório Estatística de Comparecimento - Revisão do Eleitorado,
de Distribuição do Eleitorado por Zona/Município e demais relatórios extraídos do sistema ELO.
Dentre os eleitores que não compareceram à revisão estão incluídos os eleitores que, durante o período revisional,
transferiram o domicílio eleitoral de Araripe para outros municípios, que faleceram, os que tiveram os direitos políticos
suspensos, bem como os que tiveram registradas em suas inscrições outras situações específicas ocorridas à época do
período revisional, restando, portanto, apenas 2.772 (dois mil, setecentos e setenta e dois) eleitores que efetivamente tiveram
suas inscrições não apresentadas à Revisão Eleitoral no município, todos constantes na RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES NÃO
APRESENTADAS À REVISÃO, extraída do sistema ELO, às fls. 49/79, sendo estes passíveis de cancelamento.
A documentação juntada aos autos atesta que os trabalhos revisionais tiveram ampla divulgação quanto às datas, locais e
horários de atendimento, com repasse das orientações aos eleitores e aos partidos políticos através da rádio local, afixação da
convocação nos principais estabelecimentos públicos e comerciais da cidade e divulgação nas escolas públicas.
Às fls. 46/47, manifestação do Ministério Público Eleitoral opinando pela regularidade do procedimento e pelo cancelamento
daquelas inscrições cujos eleitores não compareceram ao procedimento revisional.
É o relatório. Fundamento e decido.
A Revisão do Eleitorado é um mecanismo da Justiça Eleitoral, em forma de processo administrativo, que permite a aferição do
cadastro de todos os eleitores daquela zona eleitoral, oportunizando a atualização e complementação de dados, além de uma
investigação mais aprofundada nos casos onde se detectam indícios de ilícito penal.
O procedimento teve por escopo a atualização dos dados constantes do cadastro eleitoral e a implantação de nova sistemática
de identificação do eleitor, mediante a inclusão de dados biométricos (fotografia, impressões digitais e assinatura digitalizada)
de todos os eleitores submetido à revisão eleitoral.
Conforme previsão do art. 12 do Provimento CRE/CE n.º 01/2019, foram submetidos ao processo revisional todos os eleitores,
em situação regular ou liberada, inscritos na circunscrição ou para ela movimentada até o dia anterior ao início do atendimento
biométrico no município.
Os números alcançados ao final dos trabalhos, considerando o eleitorado apto no dia seguinte ao encerramento da revisão
biométrica, demonstram que 84,19% do eleitorado apto foi submetido ao recadastramento biométrico, percentual que se
considera razoável, diante do que se espera deste tipo de procedimento e em face das peculiaridades detectadas.
•
Eleitorado apto no dia seguinte ao encerramento da revisão biométrica: 17.744
•
Total de eleitores recadastrados biometricamente (atendimento ordinário + atendimento em período de revisão,
incluindo as operações de alistamento, transferência e revisão): 14.957
•
Total de eleitores com inscrições passíveis de cancelamento: 2.772
•
Percentual final de eleitores com cadastramento biométrico: 84,19%
A legislação em vigor determina que sejam cancelados os títulos dos eleitores que não comparecerem a revisão, bem como
das inscrições que estiverem irregulares, excetuados os casos previstos no parágrafo único do art. 26 do Provimento CRE-CE
nº 01/2019. Determina, ainda, sejam apurados os casos em que se verifiquem indícios de ilícito penal.
Após encerrados os trabalhos, não se verificou a ocorrência de inscrições irregulares, nem mesmo de indícios de ilícito penal.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 71, § 4º do Código Eleitoral c/c artigo 73 da Resolução TSE n.° 21.538/03, determino o
CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores do Município de Araripe/CE que não compareceram à revisão (fls. 49/79),
lançando-se o código de ASE 469 no cadastro eleitoral.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Publique-se esta sentença no átrio do Fórum Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico, para que os interessados e, em
especial, os eleitores relacionados, possam exercer sua ampla defesa, no caso de discordância desta decisão, por meio de
recurso a ser interposto no prazo de 3 (três) dias, na forma do art. 80 do Código Eleitoral, e do art. 74, §1.º, II, e §2º da
Resolução do TSE n. º 21.538/2003.
Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos, para elaboração de minucioso relatório dos trabalhos
desenvolvidos e consequente encaminhamento à Corregedoria Regional Eleitoral, para homologação, nos termos do art. 76 da
Res. TSE nº 21.538/2003 e do parágrafo único do art. 28 do Provimento nº 01/2019 da CRE/CE.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Araripe/CE, 29 de novembro de 2019.
Djalma Sobreira Dantas Júnior
Juiz Eleitoral da 68ª Zona, respondendo
REVISÃO DO ELEITORADO - POTENGI
SENTENÇA
Processo n.: 11-81.2019.6.06.0068
Protocolo n.: 18.156/2019
Natureza: Revisão do Eleitorado
Município: Potengi/CE
Trata-se de processo administrativo de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Potengi,
deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, cujas instruções constam da Resolução TSE n.º 21.538/2003, da Resolução TSE n.º
23.440/2015, da Resolução TRE/CE n.º 726/2019, do Provimento CGE nº 01/2019 e do edital de convocação para revisão
biométrica nº 31/2019, da lavra deste Juízo.
Em cumprimento ao art. 7º, caput, da Resolução TRE n.º 726/2016, foi expedido Edital em 18/07/2019, publicado em
19/07/2019 no DJE/CE nº 133, ano 2019, bem como afixado no mural do Fórum Eleitoral, dando amplo conhecimento aos
eleitores da obrigatoriedade de comparecerem ao posto de revisão, munidos de documento de identidade, comprovante idôneo
de domicílio, do CPF e do título eleitoral, todos originais, para confirmarem suas inscrições e fornecerem seus dados
biométricos, sob pena de cancelamento.
Foi ainda dado conhecimento a todos os cidadãos do município por meio de ampla divulgação através das emissoras de rádio
local, bem como pelo envio de Ofício aos órgãos públicos municipais.
O município de Potengi possuía 7.665 (sete mil, seiscentos e sessenta e cinco) eleitores aptos no dia 30/10/2019, data de
término da REVISÃO, tendo sido emitido relatório do Sistema Elo em que constavam 6.911 eleitores abrangidos aptos, em
08/08/2019, dos quais 3.202 (três mil, duzentos e dois) eleitores tiveram o recadastramento com coleta de dados biométricos
efetuado no período ordinário da Revisão Biométrica, a saber, 07/11/2016 a 08/08/2019. Ao todo, 6.471(seis mil, quatrocentos
e setenta e um) eleitores fizeram o recadastramento biométrico no município até 30/10/2019, computados os eleitores com
dados coletados no período do recadastramento biométrico ordinário (07/11/2016 a 08/08/2019), situação permitida pelo art.
25, § 1º, do Provimento CRE/CE n.º 01/2019.
Os dados quantitativos acima relatados foram coletados do relatório Estatística de Comparecimento - Revisão do Eleitorado,
de Distribuição do Eleitorado por Zona/Município e demais relatórios extraídos do sistema ELO.
Dentre os eleitores que não compareceram à revisão estão incluídos os eleitores que, durante o período revisional,
transferiram o domicílio eleitoral de Araripe para outros municípios, que faleceram, os que tiveram os direitos políticos
suspensos, bem como os que tiveram registradas em suas inscrições outras situações específicas ocorridas à época do
período revisional, restando, portanto, apenas 1.183 (mil, cento e oitenta e três) eleitores que efetivamente tiveram suas
inscrições não apresentadas à Revisão Eleitoral no município, todos constantes na RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES NÃO
APRESENTADAS À REVISÃO, extraída do sistema ELO, às fls. 48/60, sendo estes passíveis de cancelamento.
A documentação juntada aos autos atesta que os trabalhos revisionais tiveram ampla divulgação quanto às datas, locais e
horários de atendimento, com repasse das orientações aos eleitores e aos partidos políticos através da rádio local, afixação da
convocação nos principais estabelecimentos públicos e comerciais da cidade e divulgação nas escolas públicas.
Às fls. 45/46, manifestação do Ministério Público Eleitoral opinando pela regularidade do procedimento e pelo cancelamento
daquelas inscrições cujos eleitores não compareceram ao procedimento revisional.
É o relatório. Fundamento e decido.
A Revisão do Eleitorado é um mecanismo da Justiça Eleitoral, em forma de processo administrativo, que permite a aferição do
cadastro de todos os eleitores daquela zona eleitoral, oportunizando a atualização e complementação de dados, além de uma
investigação mais aprofundada nos casos onde se detectam indícios de ilícito penal.
O procedimento teve por escopo a atualização dos dados constantes do cadastro eleitoral e a implantação de nova sistemática
de identificação do eleitor, mediante a inclusão de dados biométricos (fotografia, impressões digitais e assinatura digitalizada)
de todos os eleitores submetido à revisão eleitoral.
Conforme previsão do art. 12 do Provimento CRE/CE n.º 01/2019, foram submetidos ao processo revisional todos os eleitores,
em situação regular ou liberada, inscritos na circunscrição ou para ela movimentada até o dia anterior ao início do atendimento
biométrico no município.
Os números alcançados ao final dos trabalhos, considerando o eleitorado apto no dia seguinte ao encerramento da revisão
biométrica, demonstram que 84,48% do eleitorado apto foi submetido ao recadastramento biométrico, percentual que se
considera razoável, diante do que se espera deste tipo de procedimento e em face das peculiaridades detectadas.
•
Eleitorado apto no dia seguinte ao encerramento da revisão biométrica: 7.665
•
Total de eleitores recadastrados biometricamente (atendimento ordinário + atendimento em período de revisão,
incluindo as operações de alistamento, transferência e revisão): 6.471
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•
Total de eleitores com inscrições passíveis de cancelamento: 1.183
•
Percentual final de eleitores com cadastramento biométrico: 84,48%
A legislação em vigor determina que sejam cancelados os títulos dos eleitores que não comparecerem a revisão, bem como
das inscrições que estiverem irregulares, excetuados os casos previstos no parágrafo único do art. 26 do Provimento CRE-CE
nº 01/2019. Determina, ainda, sejam apurados os casos em que se verifiquem indícios de ilícito penal.
Após encerrados os trabalhos, não se verificou a ocorrência de inscrições irregulares, nem mesmo de indícios de ilícito penal.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 71, § 4º do Código Eleitoral c/c artigo 73 da Resolução TSE n.° 21.538/03, determino o
CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores do Município de Potengi/CE que não compareceram à revisão (fls. 48/60),
lançando-se o código de ASE 469 no cadastro eleitoral.
Publique-se esta sentença no átrio do Fórum Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico, para que os interessados e, em
especial, os eleitores relacionados, possam exercer sua ampla defesa, no caso de discordância desta decisão, por meio de
recurso a ser interposto no prazo de 3 (três) dias, na forma do art. 80 do Código Eleitoral, e do art. 74, §1.º, II, e §2º da
Resolução do TSE n. º 21.538/2003.
Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos, para elaboração de minucioso relatório dos trabalhos
desenvolvidos e consequente encaminhamento à Corregedoria Regional Eleitoral, para homologação, nos termos do art. 76 da
Res. TSE nº 21.538/2003 e do parágrafo único do art. 28 do Provimento nº 01/2019 da CRE/CE.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Potengi/CE, 29 de novembro de 2019.
Djalma Sobreira Dantas Júnior
Juiz Eleitoral da 68ª Zona, respondendo
Atos Diversos
CERTIDÃO CARTORÁRIA - PARTIDO EM FORMAÇÃO
CERTIDÃO
PUBLICAÇÃO DE CERTIDÃO CARTORÁRIA 68ª ZE/CE
PAD: 20615/2019
ASSUNTO: CONCLUSÃO DA ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE FICHAS DE APOIAMENTO A PARTIDOS EM FORMAÇÃO –
PARTIDO LIBERDADE
Certifico que, nesta data, foi concluída a análise e validação no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação – SAPF da
ficha individual de apoiamento entregue ao cartório pelo partido LIBERDADE, constante nos lotes de nº CE00680000003 –
CE00680000004 - CE00680000005.
Araripe, 19 de novembro de 2019.
Raimundo Daywid Costa Diógenes
Chefe do Cartório Eleitoral da 68ª ZE/CE
078ª Zona Eleitoral
Editais
MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL
EDITAL Nº 066/2019
(ALISTAMENTOS, REVISÕES E TRANSFERÊNCIAS)
O Excelentíssimo Senhor Dr. Erick Omar Soares Araújo, MM. Juiz Eleitoral desta 78ª Zona Eleitoral de Horizonte/Itaitinga, no
uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, em cumprimento ao disposto no art. 17, § 1º
e art. 18, § 5º, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, n. º 21.538, de 14 de outubro de 2003, que a relação de eleitores
que requereram alistamento eleitoral, revisão e transferência para esta circunscrição eleitoral e tiveram seus pedidos deferidos
no período de 16 a 30 de novembro de 2019 está à disposição dos partidos políticos neste Cartório Eleitoral, assim como a
lista daqueles que tiveram seus pedidos indeferidos no mesmo período, podendo qualquer delegado partidário, devidamente
credenciado nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º da referida resolução, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias contra a
referida decisão de deferimento e, no caso de indeferimento, caberá recurso interposto pelo alistando/eleitor no prazo de 05
(cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Meritíssimo Juiz Eleitoral que seja publicado o presente edital no Diário
da Justiça Eletrônico – DJE, conforme Provimento – CRE nº 02/2011, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Horizonte, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Rogério Ferreira Borges, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo Meritíssimo Juiz
Eleitoral.
Erick Omar Soares Araújo
Juiz Eleitoral
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EDITAL Nº 067/2019
(ÓBITOS, SUSPENSÕES E RESTABELECIMENTOS DE DIREITOS POLÍTICOS, CONSCRIÇÕES E LICENCIAMENTOS)
O Excelentíssimo Senhor Dr. Erick Omar Soares Araújo, MM. Juiz Eleitoral da 78ª Zona Eleitoral de Horizonte/Itaitinga, no uso
de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que foram lançados CANCELAMENTOS,
SUSPENSÕES E RESTABELECIMENTOS DE DIREITOS POLÍTICOS E CONSCRIÇÕES E LICENCIAMENTOS, por meio dos
lançamentos dos ASE 019, ASE 337 – Motivo/Forma 1 e/ou 7 – Condenação Criminal (LC 64/90, Art. 1º, I, e), ASE 370, ASE
540 (INELEGIBILIDADE) e ASE 043 conforme dispõe o art. 15, inciso III da CF/88, nas inscrições dos eleitores constantes nas
listagens anexas e registrados neste Cartório Eleitoral durante o mês de novembro de 2019. Cabendo contestação no prazo de
05 (cinco) dias, contados a partir da colocação da respectiva listagem à disposição dos possíveis interessados.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Meritíssimo Juiz Eleitoral que seja publicado o presente edital no Diário
da Justiça Eletrônico – DJE, conforme Provimento – CRE nº 02/2011, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Horizonte, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Rogério Ferreira Borges, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo Meritíssimo Juiz
Eleitoral.
Erick Omar Soares Araújo
Juiz Eleitoral
079ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA N° 07/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Antônio Carneiro Roberto MM. Juiz Eleitoral, em respondência da 79ªZE/CE, no uso de suas
atribuições legais, etc.
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE n° 21.372, de 25 de março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 79ª Zona Eleitoral, com sede no município de Reriutaba/CE, iniciando-se os trabalhos correcionais às 9 horas
do dia 18 de dezembro do ano de 2019, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste magistrado e
secretariada pela servidora Francisca Tânia de Mesquita, Chefe de Cartório, matrícula TRE/CE n° 43263, de logo designada,
nos termos do art. 4º, § 1º, da Res. TRE/CE n° 225/2003, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e
fiscalizadora do Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Corregedor(a) Regional Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Divulgue-se. Cumpra-se
Reriutaba/CE, 28 de novembro de 2019.
Antônio Carneiro Roberto
Juiz da 79ª Zona Eleitoral , em respondência
Editais
EDITAL Nº 29/2019 (PRAZO: 10 DIAS)
(Relação de Inscrições, Transferências, Revisões e Segundas Vias)
O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO CARNEIRO ROBERTO, Juiz Eleitoral em respondência da 79ª Zona, por nomeação legal,
etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que de acordo com a Legislação Eleitoral vigente,
foram deferidos por este Juízo Eleitoral os pedidos de inscrição, transferência, revisão e segunda via dos eleitores da relação
que está disponível neste Cartório Eleitoral da 079ª Zona, referentes ao período de 01 a 31 de OUTUBRO de 2019.
E, pelo presente EDITAL que será afixado no Átrio do Cartório Eleitoral desta 079ª Zona situado no Fórum da cidade de
Reriutaba-CE, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, intima os interessados para apresentarem, querendo, a oposição
que tiverem, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 17, § 1º c/c o art. 18, § 5º da Resolução TSE nº 21.538/2003 e demais
normas relativas à espécie.
Dado e passado nesta Cidade de Reriutaba-CE, no Cartório da 79ª Zona Eleitoral, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, ______ Daniel Campos, Assistente de Chefia de Cartório desta 79ª ZE,
digitei e conferi o presente Edital que vai devidamente subscrito pelo MMº. Juiz da 079ª Zona Eleitoral de Reriutaba/CE.
ANTÔNIO CARNEIRO ROBERTO
Juiz da 79ª Zona Eleitoral, em respondência
EDITAL N° 30/2019
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES
O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO CARNEIRO ROBERTO, Juiz Eleitoral em respondência da 79ª Zona Eleitoral, no exercício
de suas atribuições legais e, de conformidade com o art. 35 da Res. TSE nº 21.538/2003.
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que os relatórios de inscrições
CANCELADAS, SUSPENSAS e RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos arts. 71, II e IV, e 77, II,
do Código Eleitoral combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente às comunicações contempladas e não
contempladas pelo Sistema Pólis (Provimentos CRE/CE n° 13/2016 e n° 11/2016) finalizadas no mês de OUTUBRO de 2019
(PAD's n° 18496/2019 e 18512/2019), encontram-se afixados no local público de costume do Cartório Eleitoral da 79ª Zona
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Eleitoral de Reriutaba/CE, para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido
dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se requerida.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no átrio do
Cartório Eleitoral, bem como no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, para fins de contagem do prazo acima citado.
Dado e passado nesta cidade de Reriutaba/CE, no Cartório da 79ª Zona Eleitoral, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, _____ Francisca Tânia de Mesquita, Chefe de Cartório, digitei e conferi o
presente edital.
ANTÔNIO CARNEIRO ROBERTO
Juiz Eleitoral da 79ª ZE, em respondência
EDITAL Nº 31/2019 CORREIÇÃO ORDINÁRIA - 2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CARNEIRO ROBERTO, MM. Juiz da 079ª ZE/Reriutaba, em respondência, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se realizará
CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 18 de dezembro de 2019, às 9 horas, no Cartório Eleitoral.
Assim, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição: o Representante do Ministério Público Eleitoral
que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados
subordinados a este Juízo, representantes de partido e da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta ao Promotor Eleitoral, eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas ao
funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que
devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais podem ser reduzidas a termo neste Juízo.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume e, de igual modo, oficiando-se aos órgãos públicos e aos diretórios municipais de partidos
políticos.
Dado e passado nesta cidade de Reriutaba-CE, aos vinte e oito (28) dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezenove
(2019). Eu, _____ Francisca Tânia de Mesquita, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo
MM. Juiz Eleitoral em respondência, Dr. ANTÔNIO CARNEIRO ROBERTO.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Reriutaba-CE, 28 de novembro de 2019
ANTÔNIO CARNEIRO ROBERTO
Juiz da 079ª Zona Eleitoral, em Respondência

081ª Zona Eleitoral
Despachos
REPRESENTAÇÃO Nº 122-26.2019.6.06.0081
REPRESENTAÇÃO Nº 122-26.2019.6.06.0081
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO JUNTOS POR TIANGUÁ
ADVOGADO: HYLVERLANDO CARDOSO DA CRUZ, OAB/CE 33.535
REPRESENTADOS: LUIZ MENEZES DE LIMA
ALEX ANDERSON NUNES COSTA
ADVOGADOS: LEANDRO LIMA VALÊNCIA, OAB/CE 23.392
SAULO HERCULANO DE SOUZA, OAB/CE 41.912
REPRESENTADA: COLIGAÇÃO TIANGUÁ FELIZ DE NOVO
ADVOGADOS: LEANDRO LIMA VALÊNCIA, OAB/CE 23.392
SAULO HERCULANO DE SOUZA, OAB/CE 41.912
FRANCISCO PORTELA CARDOSO, OAB/CE 29.252
-DESPACHO1. Recebo os Embargos de Declaração opostos pela representante às fls. 49/63, posto que tempestivos.
2. Considerando os efeitos infringentes dos referidos Embargos de Declaração e o entendimento reiterado de nossos Tribunais
Superiores de que a atribuição de efeitos modificativos ao mencionado recurso requer a intimação prévia da parte embargada
para apresentar impugnação, sob pena de ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimemse os representados/embargados para, querendo, responder aos Embargos no prazo de 03 (três) dias.
3. Após o decurso do referido prazo, com ou sem manifestação dos representados/embargados, dê-se vista ao Ministério
Público para parecer.
4. Em seguida, voltem-me os autos conclusos para decisão.
5. Expedientes necessários.
Tianguá, 27 de outubro de 2019
EDUARDO BRAGA ROCHA
JUIZ ELEITORAL DA 81ª ZONA ELEITORAL
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Editais
proc. 159-53.2019.6.06.0081
EDITAL 96/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2019 - TIANGUÁ-CE
De ordem do Exmo. Sr. Dr. EDUARDO BRAGA ROCHA, Juiz Eleitoral da 81ª ZE, que compreende os municípios de
Tianguá/CE e Frecheirinha/CE, por nomeação legal, etc.
FAÇO SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram apresentadas as prestações de
contas referentes à Eleição Suplementar de 2019 pelos candidatos e partidos listados abaixo, facultando a qualquer partido
político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação deste, a apresentação de impugnação, com fulcro no art. 51 da Res. TSE nº 23.463/2015:
PROCESSO
REQUERENTE
ADVOGADO(A)
159-53.2019.6.06.0081
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
DR. RAUL CARDOSO PINHEIRO – OAB
36.464/CE
161-23.2019.6.06.0081
PARTIDO PATRIOTA - PP
DR. WALLACE TERCEIRO SILVA – OAB
36.526/CE
162-08.2019.6.06.0081
JOSÉ CARDOSO TERCEIRO
DR. WALLACE TERCEIRO SILVA – OAB
36.526/CE
E, para conhecimento de todos, expede-se o presente edital na forma da lei, o qual publicado no Diário de Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e afixado no local de costume desta 81ª Zona Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Tianguá/CE, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.
Eu,______________, Hosanira Rodrigues Carneiro, chefe de cartório, digitei, conferi e subscrevi o presente edital
Hosanira Rodrigues Carneiro
Chefe do Cartório da 81ª ZE/CE
083ª Zona Eleitoral
Editais
ALISTAMENTOS, TRNSFERÊNCIAS E REVISÕES ELEITORAIS. 2ª QUINZENA. NOVEMBRO 2019.
EDITAL Nº 44/2019
O Excelentíssimo Senhor Auro Lemos Peixoto Silva, Juiz da 83ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do Ceará,
no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado nos artigos 17 e
18 da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para
consulta, a relação de alistamentos, transferências e revisões dos eleitores desta 83ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 16
a 30 de novembro de 2019, bem como dos pedidos indeferidos.
Dos pedidos indeferidos, poderão os alistados ou eleitores recorrerem no prazo de 5 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE nº
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital, que vai
também afixado no local de costume.
Fortaleza/CE, 2 de dezembro de 2019. Eu, Marco Antonio Martins, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que
é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Auro Lemos Peixoto Silva
Juiz da 83ª Zona Eleitoral/CE
CANCELAMENTOS E SUSPENSÕES DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS. NOVEMBRO DE 2019.
EDITAL 45/2019
(INSCRIÇÕES CANCELADAS E/OU SUSPENSAS)
PRAZO: 10 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Auro Lemos Peixoto Silva, MM. Juiz da 83ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do
Ceará, no uso de suas atribuições legais;
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado no artigo 77,
inciso II da Lei 4737/65 – Código Eleitoral, está à disposição neste Cartório Eleitoral para consulta, a relação contendo nome
dos eleitores, números de inscrições eleitorais, tipo e data de ocorrência do ASE das pessoas que tiveram suas inscrições
canceladas ou suspensas no período de 1 a 31 de outubro de 2019, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereçam alguma
contestação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital com prazo de
10 (dez) dias, que vai também afixado no local de costume.
Fortaleza/CE, 2 de dezembro de 2019. Eu, Marco Antonio Martins, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que
é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Auro Lemos Peixoto Silva
Juiz da 83ª Zona Eleitoral/CE

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2019, Número 226

Fortaleza, terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Página 51

088ª Zona Eleitoral
Editais
INTIMAÇÃO
EDITAL nº 59/2019
Prazo: 20 dias
NOTIFICAÇÃO – Prestação de Contas Anual – Exercício 2018 PC nº 36-34.2019.6.06.0088
O Dr. Henrique Botelho Romcy, Juiz Eleitoral da 88ª Zona, com jurisdição em Eusébio, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que, para fins de direito, e em especial
ao PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB, no município do Eusébio/CE, ao Sr. ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA,
presidente do PMB, e à Sra. EDILENE COUTINHO LUCENA DE OLIVEIRA, tesoureira do PMB, por encontrarem-se em
local incerto e não sabido, que determinou a expedição do edital de INTIMAÇÃO para elaborar a DAMR – declaração de
ausência de movimentação de recursos - por meio do SPCA e entregar fisicamente em juízo, devidamente acompanhada de
petição subscrita por advogado e das procurações outorgadas individualmente pelos interessados (diretório municipal,
presidente e tesoureiro), referente ao exercício de 2017, no prazo de 03 (três) dias a partir da publicação deste, sob pena de
imediata suspensão do fundo partidário e de serem as contas julgadas não prestadas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos mandou o MM. Juiz Eleitoral expedir o presente edital para ciência dos
interessados, o qual será afixado no local de costume e publicado no Diário de Justiça Eletrônica. Dado e passado nesta
cidade de Eusébio, Estado do Ceará, ao 12 de novembro de 2019. Eu,
, Vânia Maria da Costa Barros Lins, Analista
Judiciária, digitei este que vai devidamente subscrito pelo Juiz Eleitoral.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Henrique Botelho Romcy
Juiz Eleitoral
INTIMAÇÃO
EDITAL nº 59/2019
Prazo: 20 dias
NOTIFICAÇÃO – Prestação de Contas Anual – Exercício 2018 PC nº 36-34.2019.6.06.0088
O Dr. Henrique Botelho Romcy, Juiz Eleitoral da 88ª Zona, com jurisdição em Eusébio, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que, para fins de direito, e em especial
ao PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB, no município do Eusébio/CE, ao Sr. ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA,
presidente do PMB, e à Sra. EDILENE COUTINHO LUCENA DE OLIVEIRA, tesoureira do PMB, por encontrarem-se em
local incerto e não sabido, que determinou a expedição do edital de INTIMAÇÃO para elaborar a DAMR – declaração de
ausência de movimentação de recursos - por meio do SPCA e entregar fisicamente em juízo, devidamente acompanhada de
petição subscrita por advogado e das procurações outorgadas individualmente pelos interessados (diretório municipal,
presidente e tesoureiro), referente ao exercício de 2017, no prazo de 03 (três) dias a partir da publicação deste, sob pena de
imediata suspensão do fundo partidário e de serem as contas julgadas não prestadas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos mandou o MM. Juiz Eleitoral expedir o presente edital para ciência dos
interessados, o qual será afixado no local de costume e publicado no Diário de Justiça Eletrônica. Dado e passado nesta
cidade de Eusébio, Estado do Ceará, ao 12 de novembro de 2019. Eu,
, Vânia Maria da Costa Barros Lins, Analista
Judiciária, digitei este que vai devidamente subscrito pelo Juiz Eleitoral.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Henrique Botelho Romcy
Juiz Eleitoral
094ª Zona Eleitoral
Portarias
DESIGNA SECRETÁRIO PARA CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL - 94ª ZE/CE
PORTARIA Nº 008/2019
A Excelentíssima Senhora Drª. NÁDIA MARIA FROTA PEREIRA, MM. Juíza da 94ª ZE/CE, no uso de suas atribuições
legais, etc..
RESOLVE, em conformidade do art. 1º da Resolução 21372, de 25 de março de 2003 realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na
94ª Zona Eleitoral, com sede no município de Fortaleza, iniciando-se os trabalhos correicionais às 09:00 horas do dia 18 de
dezembro de 2019, nas dependências do Cartório Eleitoral , sob presidência desta Magistrada e secretariada pelo servidor
Carlos Helder Silveira Capistrano, Chefe de Cartório da 94ªZE/CE, 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 / DIVULGUE-SE.CUMPRA-SE.
Fortaleza, 02 de dezembro de 2019.
Drª. Nádia Maria Frota Pereira
Juíza Eleitoral da 94ªZE/CE
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Editais
CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL- 94ª ZE/CE
EDITAL Nº 050/2019
CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2019
A Excelentíssima Senhora Drª. NÁDIA MARIA FROTA PEREIRA, MM. Juíza da 94ª ZE/CE, no uso de suas atribuições legais,
FAZER SABER, aos que o presente edital virem ou dele tornarem conhecimento, que se realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA
nesta Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 18 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, no Cartório Eleitoral.
ASSIM, em conformidade com o que disciplina a resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição, o Representante do Ministério Público Eleitoral
que oficia nesta unidade jurisdicional e os serventuários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados, subordinados a este
Juízo, representantes de partido e da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta ao Promotor Eleitoral, eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas ao
funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que
devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais podem ser reduzidas a termo neste Juízo.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume e, de igual modo, oficiando-se aos órgãos públicos e aos diretórios municipais de partidos
políticos.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 02 dias do mês de dezembro do ano de 2019. Eu, ______, Carlos Helder
Silveira Capistrano, Chefe do Cartório da 94ªZE/CE, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza
Eleitoral, Drª. Nádia Maria Frota Pereira.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE / DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 02 de dezembro de 2019.
Drª. Nádia Maria Frota Pereira
Juíza Eleitoral da 94ªZE/CE

105ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 24-66.2019.6.06.0105 - PET
ASSUNTO: Requerimento de regularização de Situação de Inadimplência - Contas de Campanha julgadas não
prestadas – Eleições 2016
REQUERENTES:
- VALDECI ARAÚJO FREITAS – Candidato a Prefeito – PCdoB - Itapiúna-CE
- FRANCISCO NAZARENO RIBEIRO DOS SANTOS – Candidato a Vice-Prefeito – PCdoB - Itapiúna-CE
ADVOGADO: Geraldo de Holanda Gonçalves Filho – OAB-CE 17.824
SENTENÇA
Vistos, etc.,
Tratam-se os autos em epígrafe de Requerimento de Regularização de Situação de Inadimplência de Contas de Campanha
julgadas não prestadas, apresentado pelos requerentes acima qualificados, à luz da Resolução do TSE nº 23.463/2015, com
vistas à suspensão dos efeitos do JULGAMENTO pela NÃO PRESTAÇÃO das suas contas referentes às Eleições de 2016,
nos autos de processo anterior de nº 424-85.2016.6.06.0105 – PCE, com trânsito em julgado do Acórdão, em 18/07/2018, no
qual não foi conhecido o recurso, conforme certidão, de fl. 15, ficando os candidatos impedidos de obterem certidão de
quitação eleitoral, nos termos do art. 73, inciso I, da supracitada resolução.
A petição pertinente foi instruída com os dados e documentos previstos no art. 48 da Res. do TSE nº 23.463/2015, cujos
originais foram desentranhados do retrocitado processo, conforme despacho e termo de juntada, de fls. 16 e 18, e recebida
sem efeito suspensivo nos termos do art. 73, §2º, incico IV da citada resolução.
Às fl. 59/60, Edital nº 64/2019-105ªZE/CE, publicado no átrio do Fórum Eleitoral de Capistrano/CE e no Diário de Justiça
Eletrônica (DJE), facultando a qualquer interessado a impugnação das contas, no prazo de 3(três) dias, de conformidade com
o art. 51 da Res. TSE nº 23.463/2015, sem que nada tenha sido apresentado, consoante se vê, à fl. 59v.
Sobreveio, então, o parecer conclusivo da unidade técnica, de fl. 61/61v, opinando pelo deferimento do requerimento de
regularização da situação de inadimplência dos requerentes.
O Representante do Ministério Público Eleitoral, na promoção de fl. 63/63v, manifestou-se no mesmo sentido do parecer
conclusivo emitido pela unidade técnica.
É o relatório. Decido.
Entendo claramente configurada a coisa julgada no caso em tela, uma vez que, quando do ajuizamento deste pedido, já havia
processo anterior relativamente às mesmas partes e ao mesmo objeto do presente feito, cujo julgamento consolidou-se com
trânsito em julgado do Acórdão, em 18/07/2018, no qual não foi conhecido o recurso, conforme certidão, de fl. 15, ficando os
candidatos impedidos de obterem certidão de quitação eleitoral, nos termos do art. 73, inciso I, da supracitada resolução.
Dado o caráter jurisdicional dos processos de prestação de contas e uma vez transitada em julgado a decisão prolatada no
processo acima mencionado, configurou-se a coisa julgada, acarretando a imutabilidade do julgado e de seus efeitos, não se
admitindo a interposição de quaisquer outros recursos.
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Impõe-se observar que os interessados, uma vez registrados como candidatos, caberia conhecer e respeitar os ditames da
legislação eleitoral específica, dentre os quais o devido cumprimento dos prazos ali determinados, pois "ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece" (art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antigamente chamada
de Lei de Introdução ao Código Civil – Decreto-Lei n.º 4.657/1942).
Por sua vez, o art. 73 da Resolução TSE n.º 23.463/2015 assim prevê:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
(...);
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regulariza
ção de sua situação para evitar a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao recebimento da
cota do Fundo Partidário
Destarte, à luz dos preceitos do artigo acima transcrito, cabe neste feito apenas a regularização da situação dos eleitores após
o final da legislatura em curso (de 01/01/2017 a 31/12/2020), ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Posto isso, cessada a omissão da prestação das contas, com fulcro no art. 73 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, e em
consonância com os pareceres conclusivo do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, JULGO DEFERIDO o
requerimento de regularização da situação dos eleitores requerentes, VALDECI ARAÚJO FREITAS e FRANCISCO
NAZARENO RIBEIRO DOS SANTOS, candidatos, respectivamente, a prefeito e a Vice-Prefeito pelo PCdoB de Itapiúna-CE,
mediante a suspensão das consequências do julgamento pela não prestação das suas contas referentes às Eleições de 2016,
nos autos de processo anterior de nº 424-85.2016.6.06.0105 – PCE, no sentido de que possam obter certidão de quitação
eleitoral, após o final da legislatura pertinente (de 01/01/2017 a 31/12/2020), ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021.
Registre-se no Cadastro Nacional de Eleitores o código de Atualização da Situação dos Eleitores - ASE 272– Apresentação de
contas – Motivo/forma 2 – Extemporânea, conforme determina o Provimento n.º 6/2009-CGE (Manual de ASE).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Expedientes necessários.
Capistrano-CE, 26 de novembro de 2019.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência da 105ªZE-CE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 17-74.2019.6.06.0105 - PC
OBJETO: Prestação de Contas – Exercício/2018 – Contas Não Prestadas
INTERESSADO(S):
- PATRIOTA, Órgão Provisório - Capistrano - CE
- JOSÉ ANDRADE GONÇALVES COSTA, EX-Presidente
- ANTONIO MARTINS ANDRADE, EX-Tesoureiro
- PATRIOTAS - PATRI, Órgão Provisório - ESTADUAL - Ceará
ADVOGADO: Não informado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual do Partido PATRIOTA - PATRI, Órgão Provisório - CAPISTRANO - CE,
atualmente inativa, referente ao exercício financeiro de 2018, não atendendo ao disposto no art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95
c/c art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, conforme consta da informação da Chefia do Cartório, à fl. 2.
Embora devidamente notificados, tanto os ex-dirigentes da inativa Comissão Provisória Municipal, quanto o Diretório Estadual,
nos termos dos §§4º e 5º do art. 28 e o inciso “I” do art. 30 da Res. do TSE nº 23.464/2015, mantiveram-se inertes, não
apresentando as contas, conforme certidão, de fl. 16.
À fl. 19, certidão de que nas prestações de contas das direções estadual e nacional do partido não constam informações de
eventuais repasses de cotas do fundo partidário à direção municipal.
À fl. 18, espelho de consulta com informação de que não extratos encaminhado por nenhuma instituição bancária para o
exercício em análise.
À fl. 20, certidão de que não consta emissão de recibos de doação em nome da direção municipal do partido.
Às fls. 22/22v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam declaradas como não prestadas as contas
do órgão municipal do partido omisso, com as consequentes sanções previstas na legislação.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que a agremiação Municipal do Partido em Capistrano-CE passou à situação de inativa, após
13/11/2018.
Em razão desse fato e em vista do disposto nos §§4º e 5º do art. 28 e o inciso “I” do art. 30 da Res. do TSE nº 23.546/2017, os
quais dispõem que, no caso de extinção ou dissolução de comissão provisória ou diretório, a prestação de contas deverá ser
apresentada pela esfera partidária imediatamente superior, o Diretório Estadual do Partido no Ceará foi regularmente
notificado, deixando transcorrer in albis o prazo, restando caracterizada a ausência da prestação de contas anual, relativa ao
exercício de 2018, do órgão referido órgão municipal.
A prestação de contas objetiva principalmente o cumprimento da legislação eleitoral, com a finalidade de confirmar a correta
aplicação dos recursos gastos para a manutenção e funcionamento do órgão de direção. No caso de falta de prestação de
contas, o partido ficará sujeito às sanções previstas na legislação.
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A Resolução do TSE 23.546/2017, assim determina:
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
(…)
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.
(…)
§ 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, bem
como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Por outro lado, cumpre destacar recente decisão monocrática exarada pelo Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar 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.
Isso posto, em face da omissão do partido, considerando o posicionamento do Ministério Público Eleitoral e com fundamento
nos supracitados dispositivos legais, julgo como não prestadas as contas do partido Partido PATRIOTA - PATRI, Órgão
Provisório - CAPISTRANO - CE, referente ao exercício financeiro de 2018, e DETERMINO que a referida agremiação seja
apenada com a suspensão de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do referido órgão de direção municipal, em razão da
sobredita decisão monocrática exarada na Medida Cautelar na ADI nº 6.032/DF.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Transitada em julgado, para o cumprimento do disposto no art. 60, I, “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifiquem-se os
órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor desta sentença para que não distribuam cotas do Fundo Partidário
ao respectivo diretório municipal pelo prazo fixado.
Registrem-se os dados do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO do TSE,
conforme dispõe a Resolução nº 23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Capistrano-CE, 26 de novembro de 2019.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência - 105ªZE-CE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 79-96.2018.6.06.0105 - PCE
OBJETO: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2018 - Capistrano-CE – Contas Não Prestadas
INTERESSADO(S):
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/PATRIOTA – Comissão Provisória Municipal – Capistrano CE
JOSÉ ANDRADE GONÇALVES COSTA - Ex-Presidente
ANTÔNIO MARTINS ANDRADE – Ex-Tesoureiro
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/PATRIOTA – Comissão Provisória ESTADUAL– CEARÁ
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ausência de prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA - PRP/PATRIOTA – Comissão Provisória Municipal – Capistrano - CE, não atendendo ao disposto no art. 52
da Res. TSE nº 23.553/2017, conforme consta da informação da Chefia do Cartório, à fl. 2.
Embora devidamente notificados, os ex-dirigentes da extinta Comissão Provisória Municipal (vigência: 14/07/2015 a
13/11/2018), quando a Direção do Órgão Estadual do PATRIOTA - Ceará mantiveram-se inertes, não apresentando as contas,
conforme certidão, de fl. 18.
À fl. 6, certidão de que não foram encontradas, para o prestador das contas, no sistema SPCE - Eleições 2018, informações
relacionadas ao recebimento de recursos de Fundo Partidário, Fonte Vedada ou RONI - Recurso de Origem Não identificada.
À fl. 7, espelho de consulta do sistema SPCE, com informação de que não há informações de contas bancárias para o
prestador de contas, referente às Eleições de 2018.
À fl. 19/19v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam julgadas como não prestadas as referidas
contas de campanha do órgão municipal do partido omisso.
É o breve relatório. Decido.
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Preceitua a Resolução TSE n.° 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral
de 2018:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas
esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiroturno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso III).
(...)
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
(...)
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
darestrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
As contas devem ser consideradas como "não prestadas" quando o partido não as apresentar regularmente e, após
devidamente notificado para tal providência dentro do prazo de 3 dias, permanecer inerte, consoante disposição do art. 52, §
6º, incisos IV e VI, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A ausência de movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro também não isenta o partido do dever de
prestar contas na forma mencionada em resolução.
A inércia comprovada da agremiação partidária em não apresentar suas contas, mesmo após intimada, dá ensejo às
penalidades decorrentes, uma vez que se trata de obrigação contínua e específica inerente e de conhecimento de todos os
partidos políticos brasileiros.
Respeitadas, pois, as fases para apresentação e manifestação sobre as contas sem qualquer providência por parte dos
responsáveis e pela agremiação partidária, não há alternativa a não ser o julgamento das contas como não prestadas, além da
aplicação das consequentes penalidades, tendo em vista a ausência de elementos mínimos necessários à análise das contas.
No presente caso, porém, não será analisada a possibilidade de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário,
prevista no artigo 83, caput, inciso II (parte final) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, tendo em vista a decisão liminar proferida
na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.032, que afastou quaisquer interpretações que permitam a
aplicação da suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, além de assegurar que tal penalidade somente poderá ser
aplicada após decisão transitada em julgado decorrente de procedimento específico de suspensão de registro (art. 28, Lei
9.096/95).
Ante o exposto, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as
contas do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP/PATRIOTA – Comissão Provisória Municipal – Capistrano - CE,
referente às Eleições de 2018, determinando, com base no artigo 83, caput, inciso II, da Res.-TSE n.° 23.553/2017, a perda do
direito ao repasse de cotas do fundo partidário para tal agremiação enquanto perdurar a situação irregular.
Feitas as comunicações necessárias aos diretórios nacional e regional do partido e anotado o resultado do julgamento no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, arquivem-se estes autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Capistrano-CE, 26 de novembro de 2019
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª, em respondência
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 8-15.2019.6.06.0105
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual/Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício/2018 .
INTERESSADOS:
Partido Humanista da Solidariedade – PHS – Órgão Provisório – Capistrano – Ceará
MANOEL FREITAS VIANA, PRESIDENTE
RITA PINHEIRO DA SILVA, TESOUREIRO
ADVOGADA: FRANCISCO WARNEY BARROS, OAB Nº 31.543 - CE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS – Órgão Provisório de Capistrano –
Ceará, referente ao exercício de 2018, apresentada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos, na
forma do §§ 2º e 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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A agremiação partidária apresentou as referidas contas, intempestivamente, em 03/05/2019, descumprindo o disposto no art.
32 da Lei nº 9.096/1995, que estabelece prazo de entrega até o dia 30 de abril do exercício seguinte para a entrega das
contas.
Foi publicado o Edital nº 37/2019, facultando a qualquer interessado a impugnação das contas, nos termos do inciso I do art.
45 da Res. TSE nº 23.546/2017, tendo o prazo transcorrido, sem que nada tenha sido apresentado, conforme certidões, à fl.
15v.
À fl. 15, consta informação no espelho de consulta extraído do sistema SPCA, de que não há CNPJ cadastrado na base de
dados da Justiça Eleitoral, não constando, portando, informações de nenhuma instituição bancária relacionadas a extratos, no
exercício de 2017, que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º da Res. 23.546/2017, não
restando comprovada a existência de contas bancárias.
À fl. 16, certidão de que não foi possível constatar que agremiação municipal, no exercício de 2018, recebeu repasses quer da
Direção Estadual, quer da Nacional, uma vez que essas não prestaram contas.
À fl. 14, certidão de que não foram emitidos recibos eleitorais de doação em nome do partido.
Às fls. 17/17v, parecer de exame técnico pelo arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando
como prestadas e aprovadas com ressalvas as respectivas contas.
Às fls. 19/20, manifestação do Ministério Público Eleitoral favorável ao arquivamento da declaração apresentada, de forma que
sejam consideradas como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente perante os juízos
eleitorais até 30 de abril do ano seguinte ao exercício financeiro em que estiveram vigentes, nos termos do art. 32,
caput, da Lei n. 9.096/1995 e art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017 que revogou a Resolução nº 23.464/2015.
Sob a égide da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo
democrático, devendo zelar minimamente, de acordo com as prescrições legais e constitucionais, pelo seu regular
funcionamento, prestando contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
De acordo com o §4º do art. 32, da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei. 13.165/2015, os órgãos que não
tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados de prestar
contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos nesse período, sendo regularmente processada na forma do artigo 45, Resolução TSE n.°
23.546/2017.
Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o referido órgão partidário apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de movimentação de recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, referente ao exercício de 2018, conforme consta, à fl. 6.
Advindo análise técnica, concluiu-se pela aprovação com ressalva, em vista da agremiação partidária haver
apresentado as contas fora do prazo legal, considerando tal irregularidade como impropriedade de natureza formal
não capaz de ensejar a desaprovação das contas.
No caso, entendo que a intempestividade na apresentação das contas trata-se de mera irregularidade de natureza
formal não comprometedora do exame do mérito das contas, cabendo apenas ressalva, visto que os documentos e as
informações constantes dos autos refletem a ausência de movimentação de recursos declarada.
Sobre o assunto, colaciono julgado aplicável ao presente caso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. PPL. ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. CONTAS APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS
DE MANDATO OUTORGADOS PELO PRESIDENTE E PELO TESOUREIRO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE
REMESSA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. IMPROPRIEDADES.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITARAM O
EXAME
CONTÁBIL.
CONSTATAÇÃO DE FALHAS
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O descumprimento do prazo na entrega da Prestação de Contas Anual do Partido configura irregularidade
de natureza formal não comprometedora do exame de mérito das contas.
2. A falta de procuração por parte do Presidente e do Tesoureiro na Prestação de Contas do Partido constitui vício
formal que não atinge a análise e a regularidade das contas.
3. A ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital não inviabiliza a
análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do Partido, quando os autos são instruídos com
os elementos necessários ao exame técnico contábil.
4. Contas Aprovadas com Ressalvas, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.464/2015
(ACÓRDÃO n 24147 de 11/06/2018 - Relator(a) CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS n
060028962 - João Pessoa/PB)
Em relação à abertura de contas bancárias, não restou comprovada a existência de contas em nome do partido, conforme item
5 do parecer de exame técnico, de fl. 17/17v. Considerando-se que não houve movimentação de recursos financeiros, segundo
a declaração apresentada pelo partido e pelo que consta nos autos, a agremiação municipal, de fato, não está obrigada a abrir
conta bancária, em vista do que dispõe o §1º do art. 6º da Res. 23.546/2017, ao estabelecer que a exigência de abertura de
conta específica para movimentar os recursos relacionados a “Fundo Partidário”, “Doações para Campanha”, “Outros
Recursos” etc., somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero, o que
como visto não se trata do presente caso.
Sobre a questão, cito precedente de órgão colegiado que segue:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. PPL.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. 2015. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO
OBRIGATORIEDADE. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ART. 6º, §1º DA RESOLUÇÃO
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23.464/2015 TSE. INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1. A sentença primeva desaprovou as contas do Partido relativas ao exercício financeiro de 2015, em razão da não abertura de
conta bancária destinada à arrecadação de recursos.
2. Contudo, a agremiação não teve movimentação financeira de recursos, conforme declaração de fl. 05, firmada na forma do
art. 28, §3º da Resolução TSE nº 23.464/2015.
3. Sob esse prisma, o partido recorrente insere-se na ressalva do §1º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.432/2015, devendo
ser afastada a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica, porquanto ausente movimentação de recursos
financeiros específicos da rubrica, nas contas em apreço.
4. Destarte, sendo, na espécie, a abertura de conta bancária facultativa, é medida que se impõe a reforma da decisão de
primeira instância, para aprovar as contas do Partido, referente ao exercício de 2015.
5. Contas aprovadas. Inteligência do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
6. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). DATA DO JULGAMENTO: 07/11/2018 RECURSO ELEITORAL Nº 1824.2016.6.06.0086
Ademais, não se constata nos autos nenhuma impugnação em relação às contas, a partir da divulgação do Edital Nº 37/2019,
publicado nos termos do art. 45, inciso I, da supracitada resolução, não tendo sido apresentada, até o momento, nenhuma
evidência de que a declaração apresentada, à fl. 6, não retrata a verdade.
Dessa forma, da análise dos autos, restou comprovado que a prestação de contas foi apresentada nos termos da legislação
vigente, inexistindo qualquer irregularidade capaz de ensejar a sua desaprovação.
Ante o exposto, considerando os elementos contidos nos autos, bem como a existência de manifestação favorável expressa na
análise técnica e no parecer ministerial, determino o arquivamento da declaração apresentada, de forma que sejam
consideradas, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas do ARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS – Órgão Provisório de Capistrano – Ceará, referente ao exercício de 2018, nos termos do disposto no
art. 45, inciso VIII, alínea “a” e art. 46, inciso II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após decorrido o tríduo recursal previsto no art. 52, §1º da Res. TSE n. 23.546/2017, anote-se a decisão no Sistema de
Informações de Contas Eleitoral – SICO e em seguida arquive-se.
Capistrano - CE, 26 de novembro de 2019
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª, em respondência
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PROTOCOLO: 11.455/2018PROCESSO: 16-26.2018.6.06.0105ASSUNTO: Prestação de Contas Anual/Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício/2017 .INTERESSADOS:
- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, Órgão Provisório de Capistrano - CE
- MANOEL DE FREITAS VIANA, PRESIDENTE (Exercício: 03/09/2013 a 08/01/2017 e 20/11/2017 a 20/11/2018)
- RITA PINHEIRO DA SILVA, TESOUREIRa (Exercício: 20/11/2017 a 20/11/2018)
ADVOGADO: Francisco Warney Barros - OAB: 31543/CE
- CARLOS ANDRE COELHO ARAÚJO, ex-TESOUREIRO (Exercício: 03/09/2013 a 08/01/2017)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS – Órgão Provisório de Capistrano –
Ceará, referente ao exercício de 2017, apresentada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos, na
forma do §§ 2º e 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A agremiação partidária apresentou as referidas contas, intempestivamente, em 03/05/2019, descumprindo o disposto no art.
32 da Lei nº 9.096/1995, que estabelece prazo de entrega até o dia 30 de abril do exercício seguinte para a entrega das
contas.
Foi publicado o Edital nº 28/2019, facultando a qualquer interessado a impugnação das contas, nos termos do inciso I do art.
45 da Res. TSE nº 23.546/2017, tendo o prazo transcorrido, sem que nada tenha sido apresentado, conforme certidões, à fl.
28v.
À fl. 14, consta informação no espelho de consulta extraído do sistema SPCA, de que não há CNPJ cadastrado na base de
dados da Justiça Eleitoral, não constando, portando, informações de nenhuma instituição bancária relacionadas a extratos, no
exercício de 2017, que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º da Res. 23.546/2017, não
restando comprovada a existência de contas bancárias.
À fl. 15, certidão de que agremiação municipal, no exercício de 2017, não recebeu repasses de recursos de Fundo Partidário.
À fl. 32, certidão de que não foram emitidos recibos eleitorais de doação em nome do partido.
Às fls. 33/33v, parecer de exame técnico pelo arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando
como prestadas e aprovadas com ressalvas as respectivas contas.
Às fls. 35/36, manifestação do Ministério Público Eleitoral favorável ao arquivamento da declaração apresentada, de forma que
sejam consideradas como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas.
É o breve relato. Decido.
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Os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente perante os juízos
eleitorais até 30 de abril do ano seguinte ao exercício financeiro em que estiveram vigentes, nos termos do art. 32,
caput, da Lei n. 9.096/1995 e art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017 que revogou a Resolução nº 23.464/2015.
Sob a égide da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo
democrático, devendo zelar minimamente, de acordo com as prescrições legais e constitucionais, pelo seu regular
funcionamento, prestando contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
De acordo com o §4º do art. 32, da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei. 13.165/2015, os órgãos que não
tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados de prestar
contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos nesse período, sendo regularmente processada na forma do artigo 45, Resolução TSE n.°
23.546/2017.
Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o referido órgão partidário apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de movimentação de recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, referente ao exercício de 2017, conforme consta, à fl. 4.
Advindo análise técnica, concluiu-se pela aprovação com ressalva, em vista da agremiação partidária haver
apresentado as contas fora do prazo legal, assim como, pelo fato de os ex-dirigentes não haverem apresentado suas
procurações, considerando tais irregularidades como impropriedades de natureza formal não capazes de ensejar a
desaprovação das contas.
No caso, entendo que a intempestividade na apresentação das contas e a falta de procurações dos ex-dirigentes,
sendo que neste aspecto da representação processual, os atuais dirigentes, reais responsáveis pela apresentação das
contas, a vista do que dispõe os §§ 4º e 5º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, juntaram aos autos os seus
instrumentos procuratórios, tratam-se tais impropriedades de meras irregularidades de natureza formal não
comprometedoras do exame do mérito das contas, cabendo apenas ressalva, visto que os documentos e as
informações constantes dos autos refletem a ausência de movimentação de recursos declarada.
Sobre o assunto, colaciono julgado aplicável ao presente caso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. PPL. ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. CONTAS APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS
DE MANDATO OUTORGADOS PELO PRESIDENTE E PELO TESOUREIRO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE
REMESSA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. IMPROPRIEDADES.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITARAM O
EXAME
CONTÁBIL.
CONSTATAÇÃO DE FALHAS
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O descumprimento do prazo na entrega da Prestação de Contas Anual do Partido configura irregularidade
de natureza formal não comprometedora do exame de mérito das contas.
2. A falta de procuração por parte do Presidente e do Tesoureiro na Prestação de Contas do Partido constitui vício
formal que não atinge a análise e a regularidade das contas.
3. A ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital não inviabiliza a
análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do Partido, quando os autos são instruídos com
os elementos necessários ao exame técnico contábil.
4. Contas Aprovadas com Ressalvas, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.464/2015
(ACÓRDÃO n 24147 de 11/06/2018 - Relator(a) CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS n
060028962 - João Pessoa/PB)
Em relação à abertura de contas bancárias, não restou comprovada a existência de contas em nome do partido, conforme item
6 do parecer de exame técnico, de fl. 33/33v. Considerando-se que não houve movimentação de recursos financeiros, segundo
a declaração apresentada pelo partido e pelo que consta nos autos, a agremiação municipal, de fato, não está obrigada a abrir
conta bancária, em vista do que dispõe o §1º do art. 6º da Res. 23.546/2017, ao estabelecer que a exigência de abertura de
conta específica para movimentar os recursos relacionados a “Fundo Partidário”, “Doações para Campanha”, “Outros
Recursos” etc., somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero, o que
como visto não se trata do presente caso.
Sobre a questão, cito precedente de órgão colegiado que segue:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. PPL.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. 2015. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO
OBRIGATORIEDADE. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ART. 6º, §1º DA RESOLUÇÃO
23.464/2015 TSE. INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1. A sentença primeva desaprovou as contas do Partido relativas ao exercício financeiro de 2015, em razão da não abertura de
conta bancária destinada à arrecadação de recursos.
2. Contudo, a agremiação não teve movimentação financeira de recursos, conforme declaração de fl. 05, firmada na forma do
art. 28, §3º da Resolução TSE nº 23.464/2015.
3. Sob esse prisma, o partido recorrente insere-se na ressalva do §1º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.432/2015, devendo
ser afastada a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica, porquanto ausente movimentação de recursos
financeiros específicos da rubrica, nas contas em apreço.
4. Destarte, sendo, na espécie, a abertura de conta bancária facultativa, é medida que se impõe a reforma da decisão de
primeira instância, para aprovar as contas do Partido, referente ao exercício de 2015.
5. Contas aprovadas. Inteligência do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
6. Recurso conhecido e provido.
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DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). DATA DO JULGAMENTO: 07/11/2018 RECURSO ELEITORAL Nº 1824.2016.6.06.0086
Ademais, não se constata nos autos nenhuma impugnação em relação às contas, a partir da divulgação do Edital Nº 28/2019,
publicado nos termos do art. 45, inciso I, da supracitada resolução, não tendo sido apresentada, até o momento, nenhuma
evidência de que a declaração apresentada, à fl. 23, não retrata a verdade.
Dessa forma, da análise dos autos, restou comprovado que a prestação de contas foi apresentada nos termos da legislação
vigente, inexistindo qualquer irregularidade capaz de ensejar a sua desaprovação.
Ante o exposto, considerando os elementos contidos nos autos, bem como a existência de manifestação favorável expressa na
análise técnica e no parecer ministerial, determino o arquivamento da declaração apresentada, de forma que sejam
consideradas, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas do ARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS – Órgão Provisório de Capistrano – Ceará, referente ao exercício de 2017, nos termos do disposto no
art. 45, inciso VIII, alínea “a” e art. 46, inciso II da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após decorrido o tríduo recursal previsto no art. 52, §1º da Res. TSE n. 23.546/2017, anote-se a decisão no Sistema de
Informações de Contas Eleitoral – SICO e em seguida arquive-se.
Capistrano - CE, 26 de novembro de 2019.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª, em respondência
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 11-67.2019.6.06.0105
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual/Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício/2018.
INTERESSADOS:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PDT – Órgão Provisório – Aratuba – Ceará
- ADVOGADO: MANASSES DE QUENTAL QUINDERÉ RIBEIRO – OAB/ Nº 38.243/CE
MARIO ROBERTO NOGUEIRA BARBOSA, PRESIDENTE
- ADVOGADO: MANASSES DE QUENTAL QUINDERÉ RIBEIRO – OAB/ Nº 38.243/CE
FRANCISCO EVENICIO FERNANDES DA SILVA, TESOUREIRO
- ADVOGADO: MANASSES DE QUENTAL QUINDERÉ RIBEIRO – OAB/ Nº 38.243/CE
BRUNO MAIA PEREIRA, EX-PRESIDENTE (Exercício: 28/11/2017 A 16/05/2019)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do partido em referência por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos
no Exercício de 2018, pelos presidente e tesoureiro(a) da comissão provisória ora vigente, juntamente com suas procurações,
na forma do §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, uma vez que extinta a outra comissão provisória
com gestão no exercício de 2018. Registre-se que os autos não foram instruídos com a procuração judicial do ex-presidente do
órgão provisório extinto, Sr. Bruno Maia Pereira.
As referidas contas foram apresentadas, intempestivamente, em 03/07/2019, descumprindo o disposto no art. 32 da Lei nº
9.096/1995, que estabelece prazo de entrega até o dia 30 de abril do exercício seguinte.
Foi publicado o Edital nº 49/2019, facultando a qualquer interessado a impugnação das contas, nos termos do inciso I do art.
45 da Res. TSE nº 23.546/2017, tendo o prazo transcorrido, sem que nada tenha sido apresentado, conforme certidões, às fl.
14/v.
À fl. 18, consta extrato bancário extraído do SPCA, encaminhado pela instituição financeira à Justiça Eleitoral, na forma do § 3º
do art. 6º da Res. 23.546/2017 (Inciso II do art. 45 da Res. 23.546/2017).
À fl. 16, certidão de que agremiação municipal, no exercício em análise, não recebeu repasses de recursos de Fundo
Partidário.
À fl. 17, certidão de que não foram emitidos recibos eleitorais de doação em nome do partido.
Às fls. 19/19v, parecer de exame técnico pelo arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando
como prestadas e aprovadas com ressalvas as respectivas contas.
Às fls. 47/48, manifestação do Ministério Público Eleitoral favorável ao arquivamento da declaração apresentada, de forma que
sejam consideradas como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente perante os juízos eleitorais até
30 de abril, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/1995 e art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017 que revogou
a Resolução nº 23.464/2015.
Sob a égide da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo democrático,
devendo zelar minimamente, de acordo com as prescrições legais e constitucionais, pelo seu regular funcionamento, prestando
contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
De acordo com o §4º do art. 32, da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei. 13.165/2015, os órgãos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse período, sendo regularmente processada na forma do artigo 45, Resolução TSE n.° 23.546/2017.
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Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o referido órgão partidário apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de movimentação de recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro, referente ao exercício de 2018, conforme consta, à fl. 2.
Advindo análise técnica, concluiu-se pela aprovação com ressalva, em vista da agremiação partidária haver apresentado as
contas fora do prazo legal, assim como, pelo fato dos autos não haverem sido instruídos com procuração judicial do expresidente do órgão provisório extinto, considerando tais irregularidades como impropriedades de natureza formal não capazes
de ensejar a desaprovação das contas.
No caso, entendo que a intempestividade na apresentação das contas e a falta de procuração do ex-presidente, considerandose que no aspecto da representação processual, os atuais dirigentes, reais responsáveis pela apresentação das contas, a vista
do que dispõe os §§ 4º e 5º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, juntaram aos autos os seus instrumentos
procuratórios, tratam-se tais impropriedades de meras irregularidades de natureza formal não comprometedoras do exame do
mérito das contas, cabendo apenas ressalva, visto que os documentos e as informações constantes dos autos refletem a
ausência de movimentação de recursos declarada.
Sobre o assunto, colaciono julgado aplicável ao presente caso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. PPL. ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. CONTAS APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE
MANDATO OUTORGADOS PELO PRESIDENTE E PELO TESOUREIRO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE
REMESSA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. IMPROPRIEDADES.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITARAM O
EXAME
CONTÁBIL.
CONSTATAÇÃO DE FALHAS
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O descumprimento do prazo na entrega da Prestação de Contas Anual do Partido configura irregularidade de
natureza formal não comprometedora do exame de mérito das contas.
2. A falta de procuração por parte do Presidente e do Tesoureiro na Prestação de Contas do Partido constitui vício formal que
não atinge a análise e a regularidade das contas.
3. A ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital não inviabiliza a análise
da movimentação financeira e da situação patrimonial do Partido, quando os autos são instruídos com os elementos
necessários ao exame técnico contábil.
4. Contas Aprovadas com Ressalvas, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.464/2015
(ACÓRDÃO n 24147 de 11/06/2018 - Relator(a) CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS n
060028962 - João Pessoa/PB)
Ademais, não se constata nos autos nenhuma impugnação em relação às contas, a partir da divulgação do Edital Nº 49/2019,
publicado nos termos do art. 45, inciso I, da supracitada resolução, não tendo sido apresentada, até o momento, nenhuma
evidência de que a declaração apresentada, à fl. 2, não retrata a verdade.
Dessa forma, da análise dos autos, restou comprovado que a prestação de contas foi apresentada nos termos da legislação
vigente, inexistindo qualquer irregularidade capaz de ensejar a sua desaprovação.
Ante o exposto, considerando os elementos contidos nos autos, bem como a existência de manifestação favorável expressa na
análise técnica e no parecer ministerial, determino o arquivamento da declaração apresentada, de forma que sejam
consideradas, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas do Partido Democrático Trabalhista
– PDT – Órgão Provisório – Aratuba – Ceará, referente ao exercício de 2018, nos termos do disposto no art. 45, inciso VIII,
alínea “a” e art. 46, inciso II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após decorrido o tríduo recursal previsto no art. 52, §1º da Res. TSE n. 23.546/2017, anote-se a decisão no Sistema de
Informações de Contas Eleitoral – SICO e em seguida arquive-se.
Capistrano – CE, 26 de novembro de 2019.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência – 105ªZE - Capistrano
111ª Zona Eleitoral
Portarias
CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL 2019
PORTARIA N.º 03/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Saulo Belfort Simões, MM Juiz Eleitoral da 111ªZE/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE n° 21.372, de 25 de março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 111ª Zona Eleitoral, com sede no município de Caridade, iniciando-se os trabalhos correcionais às 08:00 horas
do dia 18 de dezembro do ano de 2019, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste(a) magistrado(a) e
secretariados pelo servidor Felipe Menezes Albuquerque, matrícula TRE/CE n° 73590, de logo designado, nos termos do art.
4º, § 1º, da Res. TRE/CE n° 225/2003, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e fiscalizadora do
Excelentíssimo Desembargador Corregedor Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE./DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Caridade/CE, 02 de dezembro de 2019.
SAULO BELFORT SIMÕES
Juiz da 111ª Zona Eleitoral
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Editais
RAES DEFERIDOS
EDITAL N.º 62/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Saulo Belfort Simões, MM. Juiz Eleitoral da 111ª ZE/CE, no uso de suas atribuições legais e com
supedâneo no Artigo 45, §§ 6º e 7º da Lei 4737/65 – Código Eleitoral e do Artigo 17, § 1º e Artigo 18, § 5º da Resolução do
TSE de N.º 21.538/03,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que as relações de eleitores que tiveram
deferidas, através do Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE, as operações de alistamento, transferência, revisão ou
segunda via, no período de 01/11/2019 a 15/11/2019, nos municípios de Caridade e Paramoti, estão à disposição das
agremiações partidárias para que qualquer delegado de partido e/ou outro(s) legítimo(s) interessado(s) recorra(m) delas,
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 6.996/82.
As relações serão extraídas do Sistema ELO apenas mediante solicitação, a fim de proteger o sigilo dos dados dos eleitores,
podendo apenas os próprios interessados ou os delegados de partido previamente cadastrados examiná-las ou retirar-lhe
cópias, comprometendo-se em resguardar o seu sigilo e utilizá-las exclusivamente para os fins do disposto no art. 66 do
Código Eleitoral.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no átrio
do Fórum e enviada a matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Caridade, Estado do Ceará, ao(s) 20 de novembro de 2019. Eu, _____, Felipe Menezes
Albuquerque, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Saulo Belfort
Simões.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SAULO BELFORT SIMÕES
Juiz da 111ª Zona Eleitoral
CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL 2019
EDITAL N.º 63/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Saulo Belfort Simões, MM Juiz Eleitoral da 111ªZE/CE, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta
Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 18 de dezembro de 2019, às 08:00 horas, no Cartório Eleitoral.
ASSIM, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição: o Representante do Ministério Público Eleitoral
que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados,
subordinados a este Juízo representantes de partido e da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta a Promotora Eleitoral, eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas ao
funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que
devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais podem ser reduzidas a termo neste Juízo.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume e, de igual modo, oficiando-se aos órgãos públicos e aos diretórios municipais de partidos
políticos.
Dado e passado nesta cidade de Caridade, aos 02 dias do mês de dezembro do ano de 2019. Eu, _____________, Luana das
Neves Régis, Chefe de Cartório em exercício, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr.
Saulo Belfort Simões.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Caridade/CE, 02 de dezembro de 2019.
SAULO BELFORT SIMÕES
Juiz da 111ª Zona Eleitoral

116ª Zona Eleitoral
Editais
INSCRIÇÕES CANCELADAS E/OU SUSPENSAS
E D I T A L 059/2019
(INSCRIÇÕES CANCELADAS E/OU SUSPENSAS)
(16 a 30 de Novembro/2019)
PRAZO: 10 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Valeska Alves Alencar Rolim, MM. Juíza desta 116ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas
atribuições legais e com supedâneo no art. 77, Inciso II, da Lei 4.737/65 – Código Eleitoral,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que a relação contendo número do título, nome,
ASE, data da ocorrência, situação do ASE, complemento e motivo, dos eleitores que tiveram suas inscrições canceladas ou
suspensas, no período de 16 a 30 de Novembro de 2019, está disponível na Secretaria do Cartório desta 116ª Zona
Eleitoral/CE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram, ofereçam contestação.
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E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza que fosse publicado o presente edital no Diário de Justiça
Eletrônico – DJE/TRE/CE, conforme Provimento - CRE/CE N.º 02/2011, e no átrio do Fórum Eleitoral Desembargador Péricles
Ribeiro.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, ao(s) 02 dia(s) do mês de dezembro do ano de 2019. Eu, Luís Christiano Bonfim
Costa, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza desta 116ª Zona Eleitoral/CE.
Valeska Alves Alencar Rolim
Juíza – 116ª Zona Eleitoral/CE
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
E D I T A L 060/2019
(INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS)
(16 a 30 de Novembro/2019)
PRAZO: 10 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Valeska Alves Alencar Rolim, MM. Juíza desta 116ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas
atribuições legais e com supedâneo no art. 45, § 6º, da Lei 4.737/65 – Código Eleitoral, e nos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º, da
Resolução - TSE de n.º 21.538/03,
FAZ SABER aos Delegados de Partidos Políticos que a relação contendo nome, inscrição eleitoral, operação, data de
requerimento e endereço dos eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas, no período de 16 a 30 de
Novembro de 2019, está disponível na Secretaria do Cartório desta 116ª Zona Eleitoral/CE, para que no prazo de 10 (dez)
dias, caso queiram, recorram ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza que fosse publicado o presente edital no Diário de Justiça
Eletrônico – DJE/TRE/CE, conforme Provimento - CRE/CE N.º 02/2011, e no átrio do Fórum Eleitoral Desembargador Péricles
Ribeiro.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, ao(s) 02 dia(s) do mês de dezembro do ano de 2019. Eu, Luís Christiano Bonfim
Costa, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza desta 116ª Zona Eleitoral/CE.
Valeska Alves Alencar Rolim
Juíza – 116ª Zona Eleitoral/CE
(Portaria – TRE/CE n.º 1.018/2019)

117ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL 49/2019 INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
DEFERIDAS
A Excelentíssima Senhora Dra. Valeska Alves Alencar Rolim, MMª. Juíza Eleitoral da 117ª ZE/CE, no uso de suas atribuições
legais e com supedâneo no Artigo 45, §§ 6º e 7º da Lei 4737/65 – Código Eleitoral e do Artigo 17, § 1º e Artigo 18, § 5º da
Resolução do TSE de N.º 21.538/03,
FAZ SABER aos Delegados de Partidos Políticos que as relações contendo nome, número do título, operação, local, seção,
data de requerimento e o lote dos eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas, no período de 16 a 30 de
novembro de 2019, estão disponíveis na Secretaria do Cartório Eleitoral da 117ª ZE/CE, para que no prazo de 10 dias, caso
queiram, recorram ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela Zona
Eleitoral, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, no dia 02 de dezembro do ano de 2019. Eu, Andréa Porto Alves da Silva Serra,
Chefe do Cartório da 117ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra.
Valeska Alves Alencar Rolim.
Valeska Alves Alencar Rolim
Juíza Eleitoral – 117ª ZE/CE
EDITAL 50/2019 INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS
A Excelentíssima Senhora Dra. Valeska Alves Alencar Rolim, MMª. Juíza Eleitoral da 117ª ZE/CE, em exercício, no uso de
suas atribuições legais, e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento Nº 7/2014-CRE/CE, que introduziu
subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento Nº 1/2014-CRE/CE,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que a relação das inscrições
eleitorais CANCELADAS E SUSPENSAS, processadas durante o mês de NOVEMBRO /2019, nesta 117ª Zona Eleitoral, estão
disponíveis na Secretaria deste Cartório Eleitoral.
Termos em que, com fundamento no art. 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência ao(à) interessado(a) do cancelamento e/ou
suspensão das inscrições eleitorais disponíveis na Secretaria deste Cartório Eleitoral, que poderão ser contestadas dentro de 5
(cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MMª. Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico- DJE, na forma do Provimento Nº 02/2011-CRE/CE, e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
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Dado e passado nesta cidade de Fortaleza-CE, em 02 de dezembro de 2019. Eu, Andréa Porto Alves da Silva Serra, Chefe do
Cartório da 117ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Valeska
Alves Alencar Rolim.
Valeska Alves Alencar Rolim
Juíza Eleitoral – 117ª ZE/CE

120ª Zona Eleitoral
Editais
Edital n.º 054/2019
Protocolo Nº: 27.609/2019
Natureza: Lista de Apoiamento
Interessados: Liberdade, Partido Político em formação e João Leite –
Presidente Nacional.
O Dr. José Coutinho Tomaz Filho, Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 120ª Zona de Caucaia/Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc.
FAZ SABER, a todos que do presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o Liberdade, legenda partidária ainda
em formação, protocolou sob o nº 27.609/2019, lista de assinatura de apoiamento à sua constituição perante o Tribunal
Superior Eleitoral - TSE, nos termos do artigo 9º da Lei 9.096/1995, bem como da Resolução TSE n.º 23.465/2015, a qual se
encontra disponível para consulta na sede deste Cartório Eleitoral, situado na rua José Rocha, 483, Bairro: Centro,
Caucaia/CE, a fim de que qualquer interessado(a) possa, em petição fundamentada, impugná-las no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da publicação deste.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou que fosse publicado o presente edital no Diário de Justiça Eleitoral, bem
como no átrio do Cartório Eleitoral para fins de contagem do prazo para impugnação citado.
Dado e passado nesta cidade de Caucaia/CE, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu,
,Francisco William de Santana Pitta, Analista Judiciário, preparei e conferi o presente edital, o qual vai devidamente subscrito
pelo MM. Juiz desta 120ª Zona Eleitoral de Caucaia/CE.
José Coutinho Tomaz Filho
Juiz da 120ª Zona Eleitoral de
Caucaia/CE
EDITAL 52/19 - MOVIMENTAÇÃO DE RAES OCORRIDOS NA 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA/CE.
EDITAL n.º: 52/2019
PERÍODO: 16 a 30 de novembro de 2019.
MOVIMENTAÇÃO DE RAES OCORRIDOS NA 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA/CE.
O Magistrado JOSÉ COUTINHO TOMAS FILHO, Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 120ª Zona de Caucaia/Ceará, no uso
de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos do presente edital virem ou dele tiverem ciência, a listagem de requerimentos de
alistamento eleitoral e transferência de domicílio eleitoral para esta Zona Eleitoral no período compreendido de 16 a 30 de
Novembro de 2019, conforme relação que se encontra afixada no átrio e relação com informações complementares
disponibilizadas nos assentos deste Cartório Eleitoral, para que os legitimados, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, possam
recorrer, conforme preceitua os Artigos 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução TSE 21.538/2003.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral que o presente edital fosse publicado no Diário
da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Caucaia/CE, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro do ano de 2019. Eu,
,Guilherme Luís
Bezerra Porto, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
JOSÉ COUTINHO TOMAS FILHO
Juiz da 120ª Zona Eleitoral de Caucaia/CE
EDITAL 53 - CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES.
EDITAL n.º 53/2019
Mês: Novembro/2019.
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES.
O Dr. JOSÉ COUTINHO TOMAS FILHO, Excelentíssimo Senhor Juiz da 120ª Zona Eleitoral de Caucaia/Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que o relatório de inscrições CANCELADAS,
SUSPENSAS, RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos arts. 71, II e 77, II, do Código Eleitoral
combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente às comunicações do Sistema Pólis finalizadas no mês de
novembro de 2019, encontra-se afixado no local público de costume do Cartório Eleitoral da 120ª Zona Eleitoral de Caucaia,
para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5
(cinco) a 10 (dez) dias, se requerida.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Dado e passado nesta cidade de Caucaia/CE, aos 2 (dois) dias do mês de dezembro do ano de 2019. Eu,
,Guilherme Luis
Bezerra Porto, Técnico Judiciário, preparei e conferi o presente edital.
JOSÉ COUTINHO TOMAS FILHO
Juiz da 120ª Zona Eleitoral
Caucaia/CE

121ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 05/2019
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 121ª Zona, MM. ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o disposto no art. 6º, inciso III, da Resolução TRE-CE n.º 696, de 11.06.2018, alterada pela
Resolução TRE-CE n.º 705, de 14.08.2018,
RESOLVE:
Art. 1° DESIGNAR a servidora requisitada ÉRICA MIRANDA BEZERRA, Mat. 87.447, para desempenhar, no período de
05/12/2019 a 19/12/2019, o encargo de Oficial de Justiça Ad Hoc no âmbito desta Zona Eleitoral, em razão de férias do titular
da função, e tendo em vista o disposto no art. 7º da Resolução TRE-CE nº 696/2018.
Art. 2° AUTORIZAR a servidora designada a utilizar veículo próprio para realizar as diligências ordenadas por este Juízo.
CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Sobra/CE, 02 de dezembro de 2019.
Elison Pacheco Oliveira Teixeira
JUIZ ELEITORAL
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