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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
Portaria nº 235/2020
PORTARIA N.º 235/2020 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 9.3.2020, o Dr. LUCAS SOBREIRA DE BARROS FONSECA, Juiz de Direito do 1ª Vara da
Comarca de Russas, para responder pela 91ª Zona Eleitoral, sediada no município de Tabuleiro do Norte, por motivo de férias
do titular, Dr. Diogo Altorbelli Silva de Freitas. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 16 de março de
2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE Nº 225/2020 REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XLII, do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista o disposto no artigo 87 da Lei n.º 8.112/1990, e no art. 5º da
Res. TRE/CE nº 105/1995, e considerando o disposto no PAD nº 2.999/2020,
RESOLVE conceder à RUBIA HELENA GOMES DOS SANTOS, Técnica Judiciária deste Tribunal, licença-prêmio nos
períodos de 2/3 a 2/4/2020, relativa ao primeiro quinquênio.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 11 de março de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
DECISÃO - REVERSÃO COTA-PARTE PENSÃO
PAD n.º 23.616/2019
DECISÃO
ELIANE FERNANDES DE ARAÚJO, beneficiária de pensão instituída por MARCUS CAETANO DE ARAÚJO, solicita a
reversão da cota de 33% (trinta e três por cento) – relativa à pensão de sua filha INGRID FERNANDES ARAÚJO, que
completou 21 anos em 1º.1.2020, - para integrar as cotas-parte da sua pensão e de seu filho menor MARCUS CAETANO DE
ARAÚJO JÚNIOR, neste ato representado pela requerente.
Instituída a partir de 19.10.2018 data de falecimento do servidor MARCUS CAETANO DE ARAÚJO, a pensão em comento foi,
de início, rateada entre os filhos menores do instituidor (INGRID FERNANDES ARAÚJO e MARCUS CAETANO DE ARAÚJO
JÚNIOR), e a Sra. ELIANE FERNANDES DE ARAÚJO, na condição de cônjuge supérstite, no percentual de 33,33% para cada
um.
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A Seção de Aposentadorias e Pensões - SEAPE (Informação n.º 275/2019 – documento PAD n.º 7893/2020) e a Seção de
Acompanhamento e Orientação à Gestão de Pessoal - SAGEP (Informação n.° 9/2020 – documento PAD n.° 14.048/2020)
manifestaram-se pelo deferimento do pedido, porquanto atendidos os requisitos previstos na legislação de regência.
ISSO POSTO, adotando como razão de decidir as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e pela
Secretaria de Controle Interno (SCI), nos termos do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999 (1), e com fundamento no artigo 223
da Lei n.° 8.112/1990 (2), DEFIRO o pedido e determino a reversão da cota-parte de 33,33% da beneficiária INGRID
FERNANDES DE ARAÚJO para integrar a pensão de ELIANE FERNANDES DE ARAÚJO e MARCUS CAETANO DE
ARAÚJO JUNIOR, alterando-se suas respectivas cotas-parte para o percentual de 50% da pensão para cada um, com
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.
À Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) para providências.
Publique-se. Cientifique-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
NOTAS DE RODAPÉ
(1) 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.
(2) Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá:
I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver
pensionista remanescente da pensão vitalícia;
II - da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 58/19
Pregão Eletrônico n.º 58/19. Processo n.º 15.936/2019. Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia para
execução de serviços de reforma e adaptação do prédio da Secretaria do TRE-CE. O objeto foi adjudicado à empresa: JB2
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 14.207.860/0001-05, valor: R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais). Homologado por:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 06/03/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 17/2019 celebrado com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A. Objeto: visa prorrogar o
Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 7 de maio de 2020. Fundamento: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, c/c Cláusula Décima Primeira do Contrato n.º 17/2019, e na autorização do Diretor-Geral constante do
Processo Administrativo Digital n.º 22.755/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
empresa, Davi de Oliveira Bertucci e Carlos Alberto da Costa Barbosa. DATA: 13/03/2020
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
PAD: 4.747/2020. Espécie: Anulação de publicação do extrato de Contrato de Cessão de Urnas N.º 24/2020. Objeto: tornar
sem efeito a publicação do DJE N.º 50, de 16/03/2020 por cancelamento do TRE-CE. Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral
do TRE-CE. Data: 12/03/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR GERAL
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SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 25/2020
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 28023 - CLASSE 30 (280-23.2016.6.06.0005)
ORIGEM: Baturité-CE (5ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
RECORRENTE(S): CRISTIANE BRAGA SARAIVA
ADVOGADO(S): Carlos Celso Castro Monteiro - OAB: 10566/CE, Frederico Landim de Carvalho Barbosa Teixeira - OAB:
33396/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "O BATURITÉ QUE O POVO QUER" - PDT / PPS / PR / PP / PC DO B / PRB / PROS / PT
do B / PRP / PV / PSDB / PSD / DEM / SD / PSC)
ADVOGADO(S): Rinaldo Nogueira Braga - OAB: 14.896/CE, Taffarel Deibson Lopes Silveira - OAB: 25.016/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Transgressões Eleitorais - Abuso - Abuso - De Poder Econômico - Abuso - De
Poder Político/Autoridade - Conduta Vedada a Agente Público - Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 140-70.2016.6.06.0075
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
EMBARGANTE(S)(S): ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO, COLIGAÇÃO "JAGUARUANA PODE MAIS" PT/PRTB/PR/PSL/PSC/PCdoB/PMN/PTB, PAULO JOSÉ PINTO BARBOSA
ADVOGADOS(S): GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA - OAB: 21.432/CE
ADVOGADA(S): MARIANA SILVA COSTA - OAB: 33066/CE
ADVOGADO(S): FERNANDO LUIS MELO DA ESCÓSSIA - OAB: 6.569/CE, MICARTON ANTONIO PEREIRA BARBOSA OAB: 24328/CE
EMBARGADO(S)(S): COLIGAÇÃO "UNIÃO, ESPERANÇA E TRABALHO" - PTN/PMDB/PDT/PP/PSDB/SD/PSB/PSD
ADVOGADOS(S): CARLOS CELSO DE CASTRO MONTEIRO - OAB: 10.566/CE
ADVOGADO(S): MARCELO MENESES AGUIAR - OAB: 17329/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA IRREGULAR. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL C/C ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTENTE. DIES A QUO DO PRAZO RECURSAL. CARGA DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO §6º DO ART. 272 DO CPC.
CAUSÍDICOS ATUANDO EM CONJUNTO. SUBSTABELECIMENTO ARQUIVADO EM CARTÓRIO. ACLARATÓRIOS
INTERPOSTOS COM INTUITO EXCLUSIVO DE REVOLVER MATÉRIA DE FUNDO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na espécie, os embargantes ingressam com embargos de declaração, alegando haver erro material na decisão monocrática,
que não conheceu do recurso eleitoral por eles interposto, por considerá-lo intempestivo.
2. "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material" (art. 1.022, CPC/2015).
3. In casu, após análise detida dos autos no tocante à outorga de poderes das partes a causídicos, infere-se que todos os
advogados habilitados atuavam em colaboração quando da proposição do recurso eleitoral.
4. Durante o percurso processual todas as peças da defesa (contestação, recurso e embargos), foram ajuizadas, em conjunto,
pelos três representados.
5. A carga dos autos implica em ciência inequívoca da decisão, momento em que começa a contagem do prazo recursal. Art.
272, §6º do CPC. Precedentes.
6. Ademais, após baixa dos autos em diligência para que a Zona Eleitoral esclarecesse sobre procurações arquivadas em
cartório, durante o período eleitoral de 2016, foi carreada, ao feito, cópia de substabelecimento conferido ao advogado da
Coligação que fez carga do processo, elidindo o argumento dos embargantes de que o causídico não estava habilitado.
7. Inexistência de erro material. Mera pretensão de rediscussão da matéria de fundo.
8. "Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade,
contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados
com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da questão de fundo, de
forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido". (TSE.
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Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 66849, Relator Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 63, Data 30/03/2017, Página 31).
9. Embargos conhecidos e desprovidos.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 17/03/2020
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602159-60.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602159-60.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RESPONSÁVEL: ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA, RITA
SOUSA DE BRITTO MOREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - CE16905
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas relativa às eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL –
PMN, em cumprimento àLei nº 9.504/97 e àResolução TSE nº 23.553/2017.
Elaborado Parecer Técnico Conclusivo pela SCI (ID 3328977), o qual, considerando o resultado dos exames técnicos
empreendidos, sugeriu que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 77, II1, da
RTSE nº 23.553/2017.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, id nº 3375227, também opinando pela aprovação das contas com ressalvas, por
não existirem vícios graves que possam comprometer a regularidade das contas.
Éo relatório, no essencial. Passo a decidir.
Conforme relatado, trata-se de prestação de contas relativa ao pleito de 2018 do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL –
PMN, Diretório Regional do Ceará.
Após minuciosa análise efetuada pelo Setor técnico competente, fora constatada somente uma inconsistência, qual seja:
extrapolação em um dia do prazo para abertura da conta bancária destinada a recebimento de Doações para Campanha, pois
se deu em 16/08/2018, quando deveria ter sido aberta até o dia 15/08/2018.
Nesse contexto, de fato, houve descumprimento ao disposto no art. 10, §1º, II da Resolução TSE n° 23.553/2017, o que levou
a SCI e a Procuradoria Regional Eleitoral a opinarem pela aposição de ressalvas às presentes contas.
Apesar de tal inconsistência, os extratos impressos da referida conta bancária foram apresentados em sua forma definitiva,
demonstrando saldo inicial zerado, o que evidencia que a conta foi aberta especificamente para a campanha e abrange todo
aquele período. Cito excerto do parecer da SCI:
“Os extratos impressos da conta bancária apontada no item anterior, única conta movimentada pelo partido durante a
campanha, foram apresentados em sua forma definitiva, apresentam saldo inicial zerado, evidenciando que a conta foi aberta
especificamente para a campanha e abrange todo o período da campanha eleitoral, de acordo com o disposto no art. 56, II,
alínea a, da Resolução TSE nº 23.553/2018.”
Dessa forma, cumpridos os demais requisitos legais e apresentadas todas as peças necessárias, bem como estando a
movimentação financeira devidamente demonstrada e comprovada, cuida-se de pecha meramente formal, sem capacidade de
comprometer a regularidade das contas.
Extraio precedentes nessa linha:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO NA FICHA DE QUALIFICAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PARA CAMPANHA. IMPROPRIEDADES DE NATUREZA MERAMENTE
FORMAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(TRE-GO, PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060261611, ACÓRDÃO n 4941790 de 18/11/2019, Relator VICENTE LOPES DA
ROCHA JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/11/2019)
Negritei
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. ELEIÇÕES 2018. EXISTÊNCIA DE FALHAS, OMISSÕES OU
IRREGULARIDADES CAPAZES DE COMPROMETER AS CONTAS APRESENTADAS. DESAPROVAÇÃO.
I- Não apresentação de extrato bancário que contempla todo o período da campanha eleitoral. Análise de extrato eletrônico
que permite concluir pela ausência de movimentação financeira nas contas bancárias da candidato relativas ao Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e de Outros Recursos, bem como movimentação do Fundo Partidário compatível com àquela
registrada na prestação de contas analisada. Enunciado da súmula nº 11 desta E. Corte Regional Eleitoral. Impropriedade que
merece ressalva.
II- Extrapolação do prazo para abertura da conta específica de campanha em 3 dias, além dos 10 dias já previstos no artigo da
Resolução TSE n.º 23.553/17. Incapacidade de gerar grave prejuízo àanalise das contas. Impropriedade que merece apenas
ressalvas.
III- Gastos eleitorais com aluguel de veículos automotores acima do limite estabelecido no art. 45, II, da Resolução TSE nº
23.553/2017, correspondente a 20% do total de gastos de campanha. Irregularidade grave, que compromete a confiabilidade
das contas prestadas.
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IV- Despesa efetuada no valor de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais) sem o correspondente registro na prestação
das contas, violando o disposto no art. 56, I, g da resolução TSE nº 23.553/2017.
V- A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, bem como a omissão de despesas em montante
superior a 30% do salário mínimo vigente àépoca dos fatos, constituem falhas graves que comprometem a confiabilidade e
transparência das contas prestadas, sendo aptas a macular o controle efetivo desta especializada sobre a regularidade da
utilização das fontes de financiamento e de aplicação de recursos de campanha eleitoral, exsurgindo, daí, vícios insanáveis,
capazes de ocasionar a desaprovação das contas, consoante se depreende do que estabelece o art. 77, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
VI - Desaprovação das contas, na forma do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060497467, ACÓRDÃO de 25/07/2019, Relator RICARDO ALBERTO PEREIRA, Publicação:
DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 160, Data 31/07/2019 )
Negritei
Nesses moldes, tal falha não se reveste de gravidade, por não prejudicar a transparência, regularidade e legitimidade das
contas, notadamente porque se trata de atraso de 1 (um) dia na abertura da conta bancária.
Ressalte-se, ainda, que o partido não arrecadou recursos do Fundo Partidário nem do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, conforme informação prestada pela Secretaria de Controle Interno.
Ante o exposto, com esteio no art. 56, III2, do Regimento Interno deste Tribunal c/c art. 77, II, da RTSE nº 23.553/2017, julgo
aprovada com ressalvas a presente prestação de contas de campanha eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 17 de março de 2020.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
1 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
(…)
II –pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
2Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
(...)
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
Processo 0603062-95.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0603062-95.2018.6.06.0000
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: JULIO RAMON SOARES OLIVEIRA, NATALIA MARIA FERNANDES PEREIRA CE002046, PEDRO CESAR DA ROCHA NETO - CE22738
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha na respectiva informacao, ID 3316377.
Fortaleza, 17 de março de 2020
MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0600060-49.2020.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600060-49.2020.6.06.0000 - Arneiroz - CEARÁ
ORIGEM: Arneiroz
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
RESPONSÁVEL: JOSE WILLAME BEZERRA DE CARVALHO REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
PARDITO DEMOCRATICO TRABALHISTA ARNEIROZ CE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MANOEL PETRONIO LEAL PETROLA - CE7335 Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL
PETRONIO LEAL PETROLA - CE7335
DECISÃO
Trata os autos de Prestação de Contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, Município de Arneiroz, referente
às suas contas de campanha de 2018.
Em Petição (ID 3381027), o Partido Requerente apresenta documentação (ID’s 3381077 e 3381127) e requer a regularização
de suas contas, nos termos da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Eis um breve relato.
Decido.
Em princípio, cumpre reproduzir o inteiro teor do art. 49, I, da Resolução-TSE nº 23.553/2017, verbis:
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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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 àrespectiva zona eleitoral;
A partir da leitura do dispositivo acima, verifica-se que a prestação de contas de campanha de partido, órgão municipal, deve
ser encaminhada ao Juízo Eleitoral competente.
No caso dos autos, por se tratar do órgão do PDT do Município de Arneiroz, cabe ao juízo da zona eleitoral de Arneiroz a
competência para processar e julgar as referidas contas.
Diante do exposto, nos termos do art. 64, §1º1, do CPC, declaro a incompetência deste juízo para análise e julgamento do
feito.
Por conseguinte, determino A REMESSA DOS AUTOS, VIA PJE OU POR QUALQUER MEIO QUE ASSEGURE O ENVIO
POR ESTA CORTE DA INTEGRALIDADE DOS AUTOS, ao Juízo Eleitoral da 101ª ZE –Arneiroz.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 16 de março de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
1Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
Processo 0600094-58.2019.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600094-58.2019.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ALEXANDRE DE CARVALHO BRANDINE DEPUTADO ESTADUAL, ALEXANDRE DE
CARVALHO BRANDINE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALEXANDRE DE CARVALHO BRANDINE - CE37165 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
ALEXANDRE DE CARVALHO BRANDINE - CE37165
DESPACHO
Considerando a necessidade de esclarecimentos acerca da irregularidade constante do item 8.5 do parecer técnico (id
2207677), determino a retirada do feito de pauta prevista para sessão de julgamento de 16.03.2020, para conversão em
diligência, com encaminhamento àSecretaria de Controle Interno deste Tribunal, inclusive para verificação de eventuais outras
falhas.
Expedientes. Comunicar àSJU.
Fortaleza, 13 de março de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator.
Processo 0601967-30.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601967-30.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: ITALO RIBEIRO ALVES.
Advogados do REQUERENTE: RAPHAEL D ANTONIO PIRES - OAB/SP388954, BRENNO MARCUS GUIZZO OAB/SP358675, ANDRE MELO AMARO - OAB/SP359106, ALEXANDRE BISSOLI - OAB/SP298685.
EMENTA: ELEIÇÃO 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. PRELIMINAR.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. JUNTADA POSTERIOR. PROTOCOLO FÍSICO.
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA. RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
DE PESSOAS FÍSICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA. INCONSISTÊNCIA. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADES GRAVES. INÉRCIA.
CONFIGURAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS. COM DETERMINAÇÃO.
1 –PRELIMINAR. Ausência de nulidade. Mais uma nova tentativa (quarta) para juntada tardia de documentos e
esclarecimentos. Decisão (ID 2906877) proferida em 27/11/2019, destacando a existência de reiterados pedidos de
prorrogação de prazos (três), sendo que desde a primeira intimação para atendimento das diligências da SCI, em 11/09/2019,
até aquela data, a parte não se desincumbiu de seu ônus processual, bem como de comprovar impossibilidade real de
cumprimento dos prazos, como também a inexistência de intuito protelatório. Consta ainda que o deferimento seria colocar a
parte em situação de vantagem em relação aos outros candidatos.
Incoerência do candidato em utilizar meio físico para reapresentar suas contas de campanha, quando já indeferida por meio
digital em data de 27/11/2019, sistema esse obrigatório para a presente PC, que tramita exclusivamente pelo Sistema PJE. Ou
seja, colhe-se que uma vez indeferidas as juntadas e pedidos de prorrogações, a parte peticiona - sem qualquer justificativa –
fisicamente o que já éerrado e sem qualquer comunicação dos fatos no sistema PJE.
Pretensão na prática diversa daquela deduzida pelo Requerente.
Precedentes do TRE/CE no sentido de aplicar o instituto da preclusão, em sede de Prestação de Contas de candidato e de
partido político, quando não cumpridas pelo interessado, na primeira oportunidade, as diligências previstas no art. 72, §1º, da
Resolução-TSE 23.553/2017, e nos prazos nela previstos, excepcionadas as situações objeto do art. 435, parágrafo único, do
CPC/2015.
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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2 –MÉRITO. Irregularidade quanto ao comprovante de recolhimento àrespectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha relativas àOutros Recursos; Ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC e Recebimento de recursos de origem não
identificada, no montante de R$ 100,00 e não recolhidos ao Tesouro Nacional –itens 1.2, 4.2 e 11.1;
Não comprovação de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doação de pessoa física –item 4.11;
Omissão de gastos eleitorais, notadamente quanto àdespesa de NF 153 –item 6.14;
Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC –itens 8.1 e
1.2;
Divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da
conta do FEFC e Outros Recursos –item 10.11;
Constituição de Fundo de Caixa em valor superior ao limite de 2% das despesas contratadas registradas na prestação de
contas, em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução TSE nº 23.553/2017 –item 15.2; As despesas pagas em espécie
superam em R$ 362,01 o valor do Fundo de Caixa, que éde R$ 4.700,00, em inobservância ao disposto no art. 40 c/c art. 41,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 –item 15.5; Utilização indevida do fundo de caixa, mediante o fracionamento de despesas,
contrariando o disposto no art. 42 da Resolução TSE nº 23.553/2017 –item 15.7 e
A conciliação bancária não foi realizada, apesar da diferença entre o saldo das despesas receitas e despesas lançadas na
prestação de contas e o saldo da conta bancária de campanha –art. 56, I, alínea “l”, da Resolução TSE nº 23.553/2017 –item
15.8.
3 –Trata-se de irregularidades graves, visto que o feito deixou de espelhar a transparência e a confiabilidade que a prestação
de contas de campanha deve demonstrar, bem como prejudicou a análise de mérito quanto àorigem das receitas e o seu
destino.
4 –O prestador deve recolher ao Tesouro Nacional os recursos utilizados do FEFC em gastos de campanha não comprovados,
bem como os de origem não identificada. Inteligência do art. 82, §1º, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
5 –Contas julgadas desaprovadas. Com determinação.
ACÓRDÃO
Inicialmente, apreciando questão de ordem da juntada tardia de documentos, a Corte, àunanimidade, rejeita a prefacial. No
mérito, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em julgar desaprovadas as contas,
nos termos do voto da Relatora.
Fortaleza, 16/03/2020 JUIZ(A) KAMILE MOREIRA CASTRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601967-30.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: ITALO RIBEIRO ALVES.
Advogados do REQUERENTE: RAPHAEL D ANTONIO PIRES - OAB/SP388954, BRENNO MARCUS GUIZZO OAB/SP358675, ANDRE MELO AMARO - OAB/SP359106, ALEXANDRE BISSOLI - OAB/SP298685.
RELATÓRIO
Trata os autos de Prestação de Contas de Campanha de ÍTALO RIBEIRO ALVES –Eleições de 2018/Deputado Federal,
apresentada àluz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução-TSE nº 23.553/2017.
As contas finais foram apresentadas em 12/11/2018, com os documentos acostados ao feito (ID’s 482527, 482577, 482627 e
482677).
Publicado edital (ID 625627), em 20/11/2018, não foi apresentada impugnação em desfavor da prestação de contas, de acordo
com certidão ID 832877, em 26/11/2018.
A Secretaria de Controle Interno exarou parecer preliminar para expedição de diligência (ID 2513527), apontando
irregularidades e requerendo a apresentação de documentação complementar, bem como esclarecimentos correspondentes.
O candidato foi intimado (ID 2519227) em 11/09/2019.
Em Petição (ID 2564427), o candidato manifestou-se em relação àduas irregularidades apontadas pelo órgão técnico deste
Regional e, quanto às demais, requereu concessão de prazo de 3 (três) dias para a obtenção de informações complementares
e documentação necessária. Justificou seu requerimento em razão da exiguidade do prazo antes deferido, bem como
necessidade de contratação de prestadores de serviços para o atendimento da diligência.
Em despacho (ID 2642927), foi deferida a concessão do prazo requerido para atendimento das diligências indicadas no
parecer da SCI, em face de todas as dificuldades relatadas pelo Interessado.
Ato contínuo, o prestador protocolou nova Petição (2720477), pela qual apresenta documentos e esclarecimentos em relação
àmaioria das falhas indicadas no parecer do órgão técnico do TRE. Não obstante, no que tange àirregularidade relativa
àcomprovação de propriedade de bens cedidos àcampanha, solicita nova dilação de prazo de 3 (três) dias para apresentação
de novas informações.
Igualmente, com relação às omissões de despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha, afirmando que
a questão ainda está sendo verificada junto aos responsáveis financeiros pela campanha.
No que se refere aos saques eletrônicos nos valores de R$ 50,00 e R$ 150,00 presentes no extrato eletrônico da conta de
Outros Recursos nº 82005-9 ressaltou que o erro será corrigido na prestação de contas retificadora a ser apresentada
oportunamente. Da mesma forma em relação às irregularidades indicadas quanto às sobras de campanha e despesas pagas
em espécie acima de R$ 362,01 do valor do Fundo de Caixa.
Requereu, ao fim, dilação do prazo, em três dias, para a apresentação da prestação de contas retificadora e dos demais
esclarecimentos ainda pendentes. Justificou seu pleito “(…) diante do lapso temporal entre a campanha e o presente momento,
além da farta documentação solicitada no relatório de diligências”.
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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Em novo despacho (ID 2817477) foi deferida uma nova concessão do prazo de 3 (três) dias para complementação das
diligências indicadas no parecer da SCI (ID 2513577).
O candidato foi intimado em 13/11/2019 (ID 2840427).
Em nova petição (ID 2873677) o candidato requer mais uma vez concessão de prazo, por 3 (três) dias, para a juntada dos
documentos solicitados pela SCI, bem como para protocolá-los fisicamente junto ao TRE/CE com status de prestação de
contas retificadora. Justifica seu pedido “(…) em razão da dificuldade em se contatar os doadores dos referidos bens e de
problemas técnicos na elaboração e posterior gravação da prestação de contas retificadora enfrentados pela profissional de
contabilidade (...)”. Acrescentou que “(…) ainda que enviada digitalmente, não foi possível realizar o seu protocolo físico, o que
énecessário para a correta análise da prestação de contas por esta Corte.”
Em decisão (ID 2906877), foi indeferido o terceiro pedido do candidato, face às reiteradas dilações de prazos concedidos, sem
que o prestador cumprisse o seu ônus processual ou mesmo demonstrasse a inexistência de intuito protelatório.
Em Parecer Conclusivo de 28/01/2020 (ID 3178777), a Secretaria de Controle Interno, após análise das contas do candidato,
opinou pela sua desaprovação.
Em parecer datado de 18/02/2020 (ID 3286527), a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas.
Em Petição de 10/03/2020 (ID 3358177), o prestador requereu a juntada aos autos dos documentos protocolados fisicamente
em 03/12/2019, bem como sua análise por parte do órgão técnico desta Corte para, só então, realizar o julgamento do feito,
sob pena de ferimento ao direito de petição e cerceamento de defesa.
Éo relatório adotado.
Fortaleza-CE, 16 de março de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601967-30.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: ITALO RIBEIRO ALVES.
Advogados do REQUERENTE: RAPHAEL D ANTONIO PIRES - OAB/SP388954, BRENNO MARCUS GUIZZO OAB/SP358675, ANDRE MELO AMARO - OAB/SP359106, ALEXANDRE BISSOLI - OAB/SP298685.
VOTO
QUESTÃO DE ORDEM
DA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS
Em 10/03/2019, o prestador peticionou (ID 3358177) requerendo a juntada de documentos que foram protocolados fisicamente
em 03/12/2019 e que não estariam nos autos, bem como sua apreciação por parte do órgão técnico deste Regional, com a
suspensão do julgamento, tudo com vistas a evitar eventual enriquecimento ilícito da União, com devolução de numerário sem
a presença de irregularidade nos autos.
O candidato alega que referida documentação esclarece vários pontos que estariam sendo questionados nos autos e que,
ainda que considerada intempestiva, édevida sua análise para fins de verificação do valor a ser recolhido União. Fundamentou
seus argumentos em precedentes do TSE e TRE-SP.
Dos autos, colhe-se que a documentação acima foi juntada após a decisão de 27/11/2019 que indeferiu o terceiro pedido de
prorrogação de prazo e antes da emissão do parecer conclusivo e parecer do MPE. Tem-se ainda que referida juntada que
caracteriza um quarto pedido de juntada de documentos, foi fisicamente realizado no protocolo do TRE. E que foram
incorretamente incluídos no sistema PAD (Processo Administrativo) deste TRE sob o nº 190833/2019 e não nos autos, via PJE,
conforme estabelece o art. 1031, da Resolução-TSE nº 23.553/2017. Entretanto, não há que se falar em nulidade em qualquer
de suas formas.
Inicialmente, embora este juízo tenha entendimento contrário, éque na sessão do dia 19/08/2019 esta Corte fixou a tese no
sentido de aplicar o instituto da preclusão, em sede de Prestação de Contas de candidato e de partido político, quando não
cumpridas pelo interessado, na primeira oportunidade, as diligências previstas no art. 72, §1º, da Resolução-TSE 23.553/2017,
e nos prazos nela previstos, excepcionadas as situações objeto do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. Vejamos.
“EMENTA: ELEIÇÃO 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS
O PRAZO PARA DILIGÊNCIAS. ART. 72, §1º, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.553/2017. APLICAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. RECONHECIMENTO. MÉRITO. DOCUMENTOS. DECLARAÇÃO DA DIREÇÃO PARTIDÁRIA DE
RECEBIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA CONSISTENTE EM BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO
DE BENS PERMANENTES AO FINAL DA CAMPANHA E RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. ART. 53, §§6º E 7º, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.553/2017. INOBSERVÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL A
OUTRO CANDIDATO. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. OMISSÃO. DESPESAS ENVOLVIDAS.
IDENTIFICAÇÃO. VALOR DIMINUTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.
CONTAS APROVADAS, COM RESSALVAS.
1 –Preliminar. Os processos de prestação de contas têm natureza jurisdicional, sejam eles de candidato ou de partido político,
razão pela qual, se determinado ato processual não épraticado a tempo, e não há justificativa plausível para sua juntada a
destempo, opera-se a preclusão.
2 - “(…) Dado o caráter jurisdicional da prestação de contas, opera-se a preclusão temporal quando o ato não épraticado no
momento processual próprio, em respeito àsegurança das relações jurídicas. Precedentes (...)” (TSE, RESPE 15843, Rel. Min.
Edson Fachin, DJ –03/05/2019) (...)” (TRE-CE, Rel. Tiago Asfor Rocha Lima, DJ - 23/08/2019)
Ademais, em decisão (ID 2906877) proferida em 27/11/2019, destaquei a existência de reiterados pedidos de prorrogação de
prazos (três), sendo que desde a primeira intimação para atendimento das diligências da SCI, em 11/09/2019, até aquela data,
a parte não se desincumbiu de seu ônus processual, bem como de comprovar impossibilidade real de cumprimento dos
prazos, como também a inexistência de intuito protelatório. Consta ainda que o deferimento seria colocar a parte em situação
de vantagem em relação aos outros candidatos.
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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Ressalto, também, a incoerência do candidato em utilizar meio físico para reapresentar suas contas de campanha, quando já
indeferida por meio digital em data de 27/11/2019, sistema esse obrigatório para a presente PC, que tramita exclusivamente
pelo Sistema PJE. Ou seja, colhe-se que uma vez indeferidas as juntadas e pedidos de prorrogações, a parte peticiona - sem
qualquer justificativa –fisicamente o que já éerrado e sem qualquer comunicação dos fatos no sistema PJE.
Quanto àalegação de que a juntada dos documentos apresentados em 03/12/2019 neste Tribunal não visa revolver as
irregularidades apontadas pela Secretaria de Controle Interno, mas unicamente proporcionar uma análise apurada com
objetivo de evitar determinação de restituição indevida ao Tesouro Nacional, verifico que da própria leitura da petição
apresentada (ID 3358177), que a documentação refere-se a todas as irregularidades apontadas pelo órgão técnico do TRECE, incluindo-se a juntada de prestação de contas retificadora, o que demonstra pretensão diversa daquela deduzida pelo
Requerente.
Além disso, os julgados indicados na Petição permitiram juntada a destempo de documentos para análise exclusiva quanto à
identificação de doadores de recursos, então apontados como não identificados, não sendo aquela a única irregularidade a ser
analisada nas contas em apreço. Ademais, a necessidade de restituição ao erário de valores cuja origem não seja identificada
será devidamente analisada por ocasião do julgamento de mérito das presentes contas.
Diante do exposto, indefiro o pedido de juntada de documentos, cabendo prosseguir o regular julgamento do feito.
É como voto.
KAMILE MOREIRA CASTRO
JUÍZA RELATORA
VOTO DE MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de Prestação de Contas de Ítalo Ribeiro Alves –ELEIÇÕES 2018/Deputado Federal, apresentada à
luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Em análise do feito, assiste razão tanto ao MPE, como à Unidade Técnica deste Regional.
De acordo com a legislação eleitoral, finda a eleição, cumpre aos candidatos e partidos políticos apresentarem àJustiça
Eleitoral suas contas de campanha, o que tem como finalidade, dentre outras, verificar se a escrituração contábil reflete a real
movimentação financeira declarada.
Acrescente-se a isso, o dever de apresentar os documentos obrigatórios dessas movimentações financeiras. Eis o que
dispõem o art. 56, I, ‘g’, II, ‘a’ e ‘c’, e §2º, todos da Resolução-TSE nº 23.553/2017. Éque a accountability permite a realização
de contrastes e avaliações, prevenindo notadamente o abuso de poder econômico, que se configura a partir de divergências
verificadas entre os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha eleitoral.2
No presente caso, consta que no Parecer Conclusivo (ID 3178777) a Secretaria de Controle Interno - SCI concluiu pela
desaprovação das contas, em razão das irregularidades a seguir transcritas:
Irregularidade quanto ao comprovante de recolhimento àrespectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha
relativas a Outros Recursos; Ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC e Recebimento de recursos de origem não
identificada, no montante de R$ 100,00 e não recolhidos ao Tesouro Nacional –itens 1.2, 4.2 e 11.1;
Não comprovação de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doação de pessoa física –item 4.11;
Omissão de gastos eleitorais, notadamente quanto àdespesa de NF 153 –item 6.14;
Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC –itens 8.1 e
1.2;
Divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da
conta do FEFC e Outros Recursos –item 10.11;
Constituição de Fundo de Caixa em valor superior ao limite de 2% das despesas contratadas registradas na prestação de
contas, em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução TSE nº 23.553/2017 –item 15.2;
As despesas pagas em espécie superam em R$ 362,01 o valor do Fundo de Caixa, que éde R$ 4.700,00, em inobservância ao
disposto no art. 40 c/c art. 41, da Resolução TSE nº 23.553/2017 –item 15.5;
Utilização indevida do fundo de caixa, mediante o fracionamento de despesas, contrariando o disposto no art. 42 da Resolução
TSE nº 23.553/2017 –item 15.7 e
A conciliação bancária não foi realizada, apesar da diferença entre o saldo das despesas receitas e despesas lançadas na
prestação de contas e o saldo da conta bancária de campanha –art. 56, I, alínea “l”, da Resolução TSE nº 23.553/2017 –item
15.8.
Inicialmente, quanto às primeiras irregularidades constantes do parecer conclusivo, a SCI destacou quanto ao item 1.2, verbis:
“(…) Foi verificado no Extrato da Prestação de Contas apresentada pelo(a) candidato(a) “sobra de campanha”, referente a
outros recursos no valor de R$ 467,34.
Foi verificada, ainda, no resultado final, recursos de origem não identificada no valor de R$ 100,00, referente a um depósito on
line, efetuado no dia 05/10/2018, na conta nº 82005-9 (Outros Recursos), que não foram devolvidos ao doador originário,
tampouco ao Tesouro Nacional, conforme extrato eletrônico constante no SPCE-WEB.
No extrato eletrônico (SPCE-WEB), da conta de outros recursos nº 82005-9, agência 2793, do Banco do Brasil S.A., verifica-se
a transferência de R$ 367,34 para a conta nº 39357, agência 1888 Caixa Econômica Federal tendo como contraparte a Direção
Estadual do PPS-CE, CNPJ 00.872679/0001-09 (…)
Diante do exposto, no Relatório de Diligências (ID 2513577), a comissão solicitou que o candidato apresentasse justificativa
sobre a divergência entre o valor das sobras de Outros Recursos constante no Extrato da Prestação de Contas (R$ 467,34) e o
valor constante nos extratos eletrônicos da conta do candidato e da Direção Estadual do PPS (R$ 367,34), bem como
apresente o comprovante de recolhimento àrespectiva direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas a
Outros Recursos.
Em Petição (ID 2720477), o candidato informou que “O valor correto das sobras éde R$ 367,34, como consta no extrato
bancário e no comprovante de transferência das sobras ao partido, que segue anexo (ID2720677).
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E ainda “Na conta ordinária, a sobra de campanha do SPCE éde R$ 467,34, quando na realidade a sobra foi de R$ 367,34. O
erro se deu por dois motivos. O primeiro foi o lançamento equivocado de R$ 200,00 em despesas (saques de R$ 150,00 e R$
50,00) da conta do FEFC, quando elas eram originalmente da conta ordinária. Ao corrigir a informação, a sobra de campanha
da conta fica de R$ 267,34. O segundo erro diz respeito ao recurso de origem não identificada recebido pela campanha. A
campanha sabia que não poderia utilizar o recurso, mas, por desconhecimento da regra, não emitiu a GRU para recolher o
valor àUnião, como era necessário. No caso, guardou o dinheiro e transferiu ao partido, junto com as sobras financeiras. Por tal
razão, no extrato bancário e no comprovante de sobras constam a devolução da quantia de R$367,40 ao partido”
Concluiu, informando que “Como o RONI foi enviado ao partido, este candidato está diligenciando junto àdireção partidária
para que esta possa proceder com a devolução do valor àUnião e assim regularizar o equívoco cometido por esta campanha.
Entende-se que este procedimento, ainda que não ideal, ésatisfatório para corrigir o erro. Por fim, reitera-se que a prestação de
contas retificadora está sendo elaborada para corrigir os erros de lançamento no SPCE”. (...)”
No que tange àfalha do item 11.1, foi ressaltado também vício quanto às sobras financeiras da conta do FEFC, nos seguintes
termos:
“(…) Em análise técnica, consultando os autos, verifica-se que o resultado negativo das sobras do FEFC, no valor de R$
562,01 (…)
Da realização de despesas com pagamento em espécie no valor de R$ 5.062,01 (oriundos do FEFC R$ 4.862,01 e de Outros
Recursos R$ 200,00), quando o Fundo de Caixa constituído apresentava saldo de R$ 4.700,00, gerando o saldo negativo de
R$ 362,01;
Desta forma, verifica-se que o saldo líquido negativo da sobra da conta do FEFC no Extrato da Prestação de Contas e no
Demonstrativo de Receitas e Despesas, resultou no valor de R$ 362,01, originário da diferença dos valores de R$ 5.062,01
(Despesas pagas com Fundo de Caixa) - R$ 4.500,00 (Fundo de Caixa do FEFC) - R$ 200,00 (Fundo de Caixa de Outros
Recursos, valor erroneamente registrado na prestação de contas como sendo oriundo do FEFC). (…)
Concluiu alegando que “Com as correções mencionadas no item anterior, o saldo negativo da conta do FEFC ficaria R$
362,01. Como não houve saldo negativo nesta conta bancária (e tampouco sobra de campanha), o que épossível de verificar
no extrato bancário anexo, presume-se que houve erro de lançamento no momento de preenchimento do SPCE. Assim, os
responsáveis financeiros pela campanha estão verificando erro, que será corrigido através da apresentação da prestação de
contas retificadora”. (...)”
A irregularidade identificada no item 4.2, referente aos recursos de origem não identificada - RONI, no caso, no valor de R$
100,00 (cem reais), cuja devolução àUnião não foi comprovada, também foi abordada acima.
Intimado para prestar esclarecimentos, o candidato em Petição (ID 2720477) informou que: “(…) O valor correto das sobras
éde R$ 367,34, como consta no extrato bancário e no comprovante de transferência das sobras ao partido, que segue anexo
(ID2720677) (...)” e que “(…) os R$ 100,00 não foram utilizados e foram transferidos ao partido junto com as sobras de
campanha (...)”.
Como visto, a par de toda a explanação apresentada quanto ao trâmite da conta Outros Recursos e o desencontro de
informações e fatos em relação ao que constou, de sobra financeira de campanha, na prestação de contas (R$ 467,34) e nos
extratos eletrônicos (R$ 367,34), o fato éque restou ausente o documento de comprovação de recolhimento ao partido das
sobras financeiras da conta Outros Recursos, em desacordo ao disposto no art. 53, §§1º e 2º3, da Resolução-TSE nº
23.553/2017. O mesmo ocorreu em relação às sobras financeiras da conta do FEFC.
De igual forma, verificado recurso de origem não identificada, no valor de R$ 100,00 (cem reais), depositado na retrocitada
conta, não foi constatada comprovação da devolução de tal numerário ao Tesouro Nacional, não sendo observado, assim, ao
que prevê o art. 34, §§1º e 2º4, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Ao contrário do que anunciado pelo candidato, não houve apresentação de contas retificadoras que regularizasse as falhas
apontadas. Assim, permanecem as falhas referentes ànão comprovação de transferência ao Partido das sobras financeiras de
campanha da conta Outros Recursos, bem como do recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada.
Desse modo, entendo tratar-se de falha grave que compromete a confiabilidade das contas prestadas, o que enseja
desaprovação das contas de campanha.
Já com relação àsegunda irregularidade, item 4.11, a SCI identificou:
“(…) no Relatório de Diligências (ID 2513577), a comissão solicitou que o candidato apresentasse comprovantes de
propriedade dos bens cedidos pelos doadores Carlos Bergson de Souza Avelino (cessão ou locação de veículos no valor de
R$ 477,00) e Eduardo César Neves Felicidades (cessão ou locação de veículos no valor de R$ 954,00).
Em petição (ID 2720477), o candidato informou que “Ao que parece houve erro de lançamento no SPCE, questão que está
sendo verificada pelos responsáveis financeiros da campanha. Nesse sentido, requer-se nova dilação do prazo, em três dias,
para novos esclarecimentos”.
Cumpre ressaltar que, até a presente data, o candidato não apresentou contas retificadoras, tampouco juntou aos autos a
documentação ausente. (...)”
Na espécie, o candidato não apresentou contas retificadoras que comprovem a doação dos veículos, bem como os
documentos que demonstrem que os automóveis são de propriedade dos doadores, em desacordo ao disposto no art. 615, da
Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Assim, sem o registro de veículos, seja a título de propriedade do candidato, seja por locação ou cessão de bem móvel, nas
prestações de contas, exsurge evidente a ausência de informação sobre as receitas recebidas e/ou gastos realizados, sem que
houvesse a comprovação para tanto.
Quanto àterceira irregularidade, item 6.14, a SCI constatou omissão de gastos eleitorais na prestação de contas, mediante
cruzamento eletrônico de notas fiscais, pois ao consultar o Módulo Fiscaliza da Justiça Eleitoral SPCE-WEB verificou que a
Nota Fiscal nº 153, no valor de R$ 99, 00 (noventa e nove reais), tendo como fornecedor “PAGUE JUNTO TECNOLOGIA”,
encontrava-se “ativa” e havia sido emitida em nome do candidato em exame.
Intimado a sanar a irregularidade apontada, o candidato disse apenas que averiguaria junto aos responsáveis financeiros pela
campanha, mas não juntou qualquer documentação a respeito.
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Restou violado, portanto, o disposto no art. 56, I, g6, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Com relação àquarta irregularidade, item 8.1, apontada no Relatório de Diligências (ID 2513577) da SCI, estão as despesas
eleitorais não comprovadas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha/FEFC, conforme
indicado também no item 1.2, referente àausência de peças obrigatórias –Combustíveis e lubrificantes, fornecedor
ShoppinggCar, em 07/09/2018, no valor de R$ 65, 00 (sessenta e cinco reais);
Em petição (ID 2720477), o candidato informou que: “(…) Seguem anexos os documentos solicitados (…) ”, mas nada
apresentou acerca do documento nº 4155701800176 do Shoppinggcar Rodas, no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais),
bem como não apresentou contas retificadoras. Permaneceu, portanto, o vício, que configura falha grave, sobretudo por
envolver utilização de recursos públicos do FEFC, o que gera desaprovação, visto que tal atitude viola art. 56, II, c7 da
Resolução do TSE nº 23.553/2017.
Com relação àquinta irregularidade, item 10.11, a SCI identificou divergência na movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos:
“(…) Em análise técnica, a comissão verificou que os saques eletrônicos nos valores de R$ 50,00 e R$ 150,00 presentes no
extrato eletrônico da conta de Outros Recursos nº 82005-9, referem-se a constituição de fundo de caixa e foram registrados
indevidamente na prestação de contas em exame, como despesas efetuadas com recursos do FEFC.
Desta forma, no Relatório de Diligências (ID 2513577), a comissão solicitou que o candidato apresentasse justificativa/contas
retificadoras.
Em petição (ID 2720477), informou que as despesas foram erroneamente lançadas como procedentes da conta do FEFC. O
erro será corrigido na prestação de contas retificadora a ser apresentada oportunamente.
Cumpre ressaltar que, até a presente data, o candidato não apresentou contas retificadoras, tampouco juntou aos autos a
documentação ausente.
Desta forma, tendo em vista que a ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), compromete a confiabilidade e
regularidade das contas, entendemos ser o caso de desaprovação. (...)”
Intimado a prestar esclarecimento e sanar a irregularidade apontada, o candidato disse que explicaria o fato em momento
oportuno, a saber, da apresentação das contas retificadoras, mas quedou-se inerte e não apresentou a documentação devida,
violando o art. 56, I, “g” e II, “a”8 da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Desta forma, como bem apontou o órgão técnico desta Corte, restou ausente comprovação de gastos eleitorais realizados com
recursos oriundos do FEFC.
Com relação àsexta irregularidade, item 15.2, o saldo do Fundo de Caixa declarado na prestação de contas éde R$ 4.700,00
(quatro mil e setecentos reais), ultrapassando o limite em R$ 3.618,95 (três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco
centavos), em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução TSE nº 23.553/20179.
No caso, o candidato contratou gastos no valor total de R$ 54.052,67 (cinquenta e quatro mil, e cinquenta e dois reais e
sessenta e sete centavos), sendo que 2% desse valor corresponde a R$ 1.081,05 (Hum mil, e oitenta e um reais e cinco
centavos), o que seria o limite para constituição de Fundo de Caixa. Todavia, constatou-se que o saldo do Fundo de Caixa foi
de R$ 4.700, 00 (quatro mil e setecentos reais), ou seja, o valor foi muito superior ao permitido. Portanto, em conjunto com os
demais vícios acima destacados, enseja a desaprovação das contas em comento.
Com relação àsétima irregularidade, item 15.5, trata-se ainda do dinheiro utilizado do Fundo de Caixa para pagamentos em
espécie, que supera em R$ 362,01 (trezentos e sessenta e dois reais e um centavo), o valor declarado na prestação de contas
para tal fim, que foi de R$ 4.700, 00 (quatro mil e setecentos reais).
Em petição (ID 2720477), o candidato informou que: “(…) O valor de R$ 362,01 que superam o fundo de caixa éo valor lançado
equivocadamente como saldo negativo na conta do FEFC. Reitera-se que o equívoco será corrigido na prestação de contas
retificadora atualmente em fase de elaboração pelos responsáveis financeiros da campanha. (...)”. Todavia, não se encontra
nos autos informações que comprovem o lançamento dito equivocado pelo prestador, o que reflete, portanto, a permanência de
falha grave, que gera desaprovação.
Com relação àoitava irregularidade, item 15.7, foram identificadas despesas com combustíveis e lubrificantes pagas em
espécie para o mesmo fornecedor, cuja soma dos pagamentos ultrapassa o limite estabelecido para pagamentos de pequeno
valor, contrariando o disposto no art. 42 da Resolução TSE nº 23.553/2017.10
Observa-se que o pagamento de despesas realizadas com combustíveis e lubrificantes, com fornecedores POSTO ABN e
MILLENIUM, entre 03 de setembro de 2018 e 02 de outubro de 2018, bem como com transporte/deslocamento, tendo como
fornecedor ETUFOR, ultrapassou o limite previsto para gastos de pequeno vulto, no caso R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e
sete reais), referente a meio salário mínimo, àépoca, consoante determinação da Resolução aplicável.
Assim, tal falha revela a dificuldade proporcionada a esta Justiça Especializada para controle de tais gastos e despesas
eleitorais.
Com relação àúltima irregularidade, item 15.8, a SCI destacou:
“(…) A conciliação bancária não foi realizada, apesar da diferença entre o saldo das despesas receitas e despesas lançadas na
prestação de contas e o saldo da conta bancária de campanha (art. 56, I, alínea "l",da Resolução TSE nº 23.553/2017).
No Relatório de Diligências (ID 2513577), a comissão solicitou que o candidato apresentasse justificativas. O candidato não se
manifestou especificamente sobre o referido item.
Cumpre ressaltar, entretanto, que em petição (ID 2720477), o candidato solicitou “a dilação do prazo de três dias, para a
apresentação da prestação de contas retificadora e dos demais esclarecimentos ainda pendentes, o que se justifica diante do
lapso temporal entre a campanha e o presente momento, além da farta documentação solicitada no relatório de diligências”.
Diante do exposto, tendo em vista que até a presente data o candidato não apresentou contas retificadoras a fim de sanar as
irregularidades pendentes, entendemos ser o caso de desaprovação. (...)”
Nesse ponto, rememoro as diversas oportunidades que o candidato teve para regularizar as pendências indicadas pelo órgão
técnico deste Regional, como minuciosamente exposto na questão preliminar ao mérito das presentes contas. Não houve,
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portanto, o zelo devido pelo prestador para sanar as falhas e vícios identificados em suas contas, de sorte a não observar ao
disposto no art. 56, I, l11, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Desse modo, as irregularidades apontadas comprometeram a lisura e a confiabilidade do balanço contábil, o que, por
conseguinte, justificam a desaprovação das contas, como bem pontuou a Douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu
parecer (ID 3286527), verbis:
“(…) inúmeros fatores levaram àdesaprovação das contas do então candidato, sendo importante salientar que mesmo com
todas as oportunidades que lhe foram dadas, o candidato não apresentou as contas retificadoras, tampouco juntou aos autos
as documentações ausentes. Portanto, em virtude das inúmeras irregularidades verificadas e da inércia do candidato em sanálas, a desaprovação émedida imperiosa no caso em tela, considerando que as inconsistências não foram sanadas
apropriadamente. (...)”
Diante do exposto, em consonância com o da Procuradoria Regional Eleitoral, VOTO pela DESAPROVAÇÃO das contas de
campanha do Senhor Ítalo Ribeiro Alves, referentes às Eleições 2018, nos termos do art. 77, III12, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Na oportunidade, condeno o prestador a restituir ao Tesouro Nacional o valor em pecúnia de R$ 100,00 (cem reais), referente
aos recursos de origem não identificada, bem como de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), relativo ànão comprovação de
despesa efetuada com recursos do FEFC, totalizando o valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), nos termos do art.
82, §1º, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Écomo voto.
Écomo voto, Senhor Presidente.
Fortaleza-CE, 16 de março de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
1. Art. 103. Os processos de prestação de contas tramitam, nos tribunais eleitorais, obrigatoriamente no Sistema Processo
Judicial Eletrônico (PJe).
2. GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12ª edição, Atlas, 2016.
3. Art. 53. Constituem sobras de campanha: (…)
§1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos, até a data prevista para a apresentação das contas àJustiça Eleitoral.
§2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado àprestação de contas do responsável pelo
recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.
§3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a conta bancária do partido
político destinada àmovimentação de recursos dessa natureza.
§4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no §3º devem ser depositadas na conta bancária do partido político
destinada àmovimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
4. Art. 34. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador; e/ou
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros candidatos ou partidos políticos;
e/ou
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no CNPJ quando o doador for candidato
ou partido político.
§2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado em qualquer fase da
prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena
de encaminhamento das informações àrepresentação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
5. Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou instrumento de doação, quando se
tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou atividades econômicas prestadas
por pessoa física em favor de candidato ou partido político.
6. Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações: (…)
g) receitas e despesas, especificadas;
7. Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo: (…)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta resolução; (Redação dada pela
Resolução nº 23.575/2018)
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8. Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (…)
I - pelas seguintes informações: (…)
g) receitas e despesas, especificadas; (…)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
9. Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato podem constituir reserva em
dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I –observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a recomposição;
II –os recursos destinados àrespectiva reserva transitem previamente pela conta bancária específica de campanha;
III –o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou emissão de cheque nominativo
em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa
10. Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não
ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
11. Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações: (…)
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária, a qual deve ser apresentada
quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em
extrato, de forma a justificá-la;
12. Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução,
a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
III –pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601967-30.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: ITALO RIBEIRO ALVES.
Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL D ANTONIO PIRES - OAB/SP388954, BRENNO MARCUS GUIZZO OAB/SP358675, ANDRE MELO AMARO - OAB/SP359106, ALEXANDRE BISSOLI - OAB/SP298685.
Decisão: Inicialmente, apreciando questão de ordem da juntada tardia de documentos, a Corte, àunanimidade, rejeita a
prefacial. No mérito, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em julgar
desaprovadas as contas, nos termos do voto da Relatora.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ FRANCISCO ÉRICO CARVALHO SILVEIRA, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA
KAMILE MOREIRA CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 16.03.2020
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
004ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
PRESTAÇÃO DE CONTAS  PT B Palmácia/CE  EXERCÍCIO 2018 E 2017
Processo n.º 122-63.2019.6.06.0004 (Prot.11.324/2019) e 15-19.2019.6.06.0004 (Prot. 11.756/2018)
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício 2017 e 2018
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB (MUNICÍPIO DE PALMÁCIA, CEARÁ)
Advogado: JOSÉ AURÉLIO SILVA JÚNIOR OAB/CE nº 34.981
Advogado: VICTOR COELHO BARBOSA – OAB/CE 34.958
Publica-se, para ciência dos advogados do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Palmácia/CE, Dr. JOSÉ AURÉLIO SILVA
JÚNIOR OAB/CE nº 34.981 e Dr. VICTOR COELHO BARBOSA – OAB/CE 34.958, da decisão a qual determina o
arquivamento dos processos de prestação de contas do partido supracitado referentes aos exercícios de 2017 e 2018 no PJE,
tendo em vista a existência desses mesmos processos em meios físicos. Uma cópia foi juntada aos respectivos processos
físicos que seguirá o seu trâmite regular. Sendo assim, ficam às partes interessadas, através de seus advogados
supramencionados cientes que deverão peticionar nos autos próprios.
23 de março de 2020
Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines
Juíza Eleitoral da 4ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS Partido Popular Socialista/CIDADANIA-23 MARANGUAPE/CE EXERCÍCIO 2017
EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 35-44.2018.6.06.0004 (Protocolo n.º 11.167/2018)
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício 2017
Interessado: ELIÉSIO DE ARAUJO MACEDO – Presidente
Interessado: ANTONIA LEOPOLDINA NOBRE MACEDO – Tesoureiro(a)
Interessado: Partido Popular Socialista/CIDADANIA-23 – MARANGUAPE/CE
Advogado: Fernando Alves de Sousa Gonçalves – OAB-CE: nº 12.301
Publica-se, para ciência do advogado do Partido Popular Socialista/CIDADANIA-23 – Maranguape/CE, Dr. Fernando Alves
de Sousa Gonçalves – OAB-CE: nº 12.301, para, no prazo comum de 3 (três) dias, apresentar as alegações finais, conforme
dispõe o art. 44,VII, da Resolução TSE n.º 23.604/2019.
Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines
Juíza Eleitoral da 4ª Zona
010ª Zona Eleitoral
Sentenças
Ação Penal
Processo n.º 36-11.2018.6.06.0010
Natureza: Ação penal.
Autor: Ministério Público Eleitoral
Acusados: Francisco Reginei dos Santos e Ermilson dos Santos Queiroz
Advogado: Jose Aleixon Moreira de Freitas, OAB/CE n.º 28.119-A
SENTENÇA N.º 1/2020
Cuida-se de ação penal manejada pelo Ministério Público Eleitoral movida em face de Francisco Reginei dos Santos e
Ermilson dos Santos Queiroz, na qual imputa a ambos a prática do crime capitulado no art. 350 do Código Eleitoral. Sustenta
que os acusados, na condição de presidente e tesoureiro do partido político PRB no município de Pereiro/CE, em prestação de
contas, apresentaram uma declaração de ausência de movimentação financeira de recursos no decorrer do ano de 2016. A
agremiação partidária foi notificada pela Justiça Eleitoral para apresentar extratos bancários, e foram apresentados extratos de
documentos de uma conta bancária sem movimentação financeira.
Contudo, por pesquisa própria, a Justiça Eleitoral encontrou outras contas bancárias de titularidade da referida agremiação
partidária, sendo que em uma destas (conta bancária nº 10884-7) apresentou movimentação financeira no mês de outubro de
2016, contrariando a declaração apresentada pelos acusados.
Recebida a denúncia e designada audiência para oferecimento da proposta de sursis processual, foi recusada pelos acusados
(fl. 67), que ficaram com prazo de 10 dias para apresentar resposta à acusação.
Defesa preliminar apresentada, foi ratificado o recebimento da denúncia.
Designada audiência de instrução, com oitiva de testemunha e interrogatórios dos acusados. Foi expedida carta precatória
para oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público Eleitoral.
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Não houve pedido de diligências.
O Ministério Público Eleitoral apresentou suas alegações derradeiras pugnando pela condenação nos termos da denúncia. A
defesa apresentou suas alegações finais sustentando que não houve dolo, mas mera atecnia. Defende que a conduta é
atípica, pois todas as informações foram prestadas, conforme recibo e prestação de contas anexas, tendo sido recebida, e que
não houve omissão, e que, por isso mesmo, a presente ação penal carece de justa causa. Disse que o fato é irrelevante e
pediu ao final a absolvição dos acusados.
MÉRITO – CONDENAÇÃO
A pretensão autoral merece integral acolhimento. Explico.
A materialidade está evidenciada pelos documentos de fls. 12 (declaração subscrita por ambos os acusados atestando a
inexistência de movimentação financeira ou bens estimáveis em dinheiro no período de 01/01/2016 a 31/12/2016); certidão da
Justiça Eleitoral de fl. 38 noticiando a existência de movimentações financeiras por meio da conta bancária nº 10884-7 no
período da declaração firmada pelos acusados, contrariando-a; extrato bancário de fl. 39 contendo a movimentação financeira
dentro do período objeto da declaração.
A autoria delitiva é consubstanciada nas assinaturas dos acusados constantes na declaração de fl. 12, certo que não há
dúvidas de que os acusados a subscreveram, na condição de presidente do partido político e de tesoureiro do mesmo partido,
pois os próprios acusados reconheceram que assinaram o referido documento.
Outrossim, os acusados confirmaram em audiência que assinaram a declaração de ausência de movimentação de dinheiro ou
bens estimáveis em dinheiro no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, mesmo ciente de que na conta bancária nº 10884-7 tinha
havido movimentação financeira, como de fato houve e se percebe facilmente pelo teor do documento de fl. 39.
Logo, a conduta dos acusados se amolda subjetiva e objetivamente ao tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral, pois inseriram
declaração falsa em documento particular usado na prestação de contas eleitorais. Vejamos o dispositivo: Art. 350. Omitir, em
documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa
da que devia ser escrita, para fins eleitorais: Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
Não desconheço a jurisprudência eleitoral no sentido de que, para a configuração do tipo penal em referência, seria necessário
provar um especial fim de agir, ou mesmo que a conduta teve o condão de vulnerar a autenticidade ou fé pública eleitoral.
Contudo, discordo veementemente dessa jurisprudência, e invoco aqui a independência funcional que me foi outorgada pela
Constituição Federal. É que o entendimento acima descrito adiciona elementos não constantes no tipo penal em epígrafe e que
inviabiliza a configuração do tipo penal, estimulando o escamoteamento de valores, muitas vezes com desvios criminosos, e
ainda utilizando a Justiça Eleitoral para legitimar e chancelar a movimentação ilícita desses recursos, o que não se pode
admitir.
Ademais, esse entendimento deve ser superado, e, para atingir esse fim, decisões contrariando essa jurisprudência vetusta
devem ser proferidas, para dar credibilidade à Justiça Eleitoral, às Instituições, fortalecendo-as e passando a mensagem ao
ator eleitoral de que todo o procedimento de prestação de contas da Justiça Eleitoral deve ser observado a rigor, sob pena de
incidência no tipo penal, não importando quantas e quais pessoas incidam na conduta proibida pela lei penal. Por fim, é
impossível investigar qual a intenção dos acusados ao dar declaração falsa, e, por isso mesmo, o tipo penal do art. 350 do
Código Eleitoral não prevê especial fim de agir para configuração da conduta proibida. No caso dos autos, os réus sequer
declararam que assinaram por erro a declaração. Simplesmente disseram que assinaram a declaração falsa mesmo tendo
conhecimento de que houve movimentação de dinheiro na conta nº 10884-7.
Por isso, rejeito a tese defensiva da necessidade de prova do especial fim de agir e de irrelevância penal da conduta.
De sorte que entendo configurada a prática delitiva do art. 350 do Código Eleitoral pelos acusados, não havendo nenhuma
causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, sendo a condenação medida de justiça que se impõe.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO os pedidos formulados na Denúncia, em ordem a
CONDENAR os acusados Francisco Reginei dos Santos e Ermilson dos Santos Queiroz, como incursos nas penas do art. 350
do Código Eleitoral.
Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao
sistema trifásico do art. 68, CP:
DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.
1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a) Culpabilidade: foi de pequena intensidade;
b) Antecedentes Criminais: sem antecedentes criminais dignos de nota (tecnicamente primária);
c) Conduta Social: sem elementos para aferi-la;
d) Personalidade: sem elementos para valorar;
e) Motivos do crime: desconhecido;
f) Circunstâncias do crime: não é digno de nota;
g) Consequências extrapenais: sem maiores consequências;
h) Comportamento da vítima: não contribuiu para o evento.
Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e
mais 3 dias-multa, cada um no valor do salário-mínimo vigente na época da declaração falsa.
2ª. Fase - Circunstâncias legais
Incide a atenuante da confissão espontânea, fica a pena intermediária tal qual a pena base, pois fixada no mínimo.
3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, fica a pena mantida tal qual a pena intermediária.
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PENA DEFINITIVA. Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 1 (um) ano de reclusão e
mais 3 dias-multa, cada um no valor do salário-mínimo vigente na época da declaração falsa.
REGIME. Fixo como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o ABERTO (art. 59 c/c art. 33, ambos do
Código Penal).
Substituição da pena privativa de liberdade:
O artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, preceitua que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as
privativas de liberdade quando aplicada pena não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa.
Por isso, substituo a pena corporal imposta pela prestação de serviço pelo mesmo período da pena corporal, a ser especificada
pelo juízo da execução.
DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ.
1ª. Fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a) Culpabilidade: foi de pequena intensidade;
b) Antecedentes Criminais: sem antecedentes criminais dignos de nota (tecnicamente primária);
c) Conduta Social: sem elementos para aferi-la;
d) Personalidade: sem elementos para valorar;
e) Motivos do crime: desconhecido;
f) Circunstâncias do crime: não é digno de nota;
g) Consequências extrapenais, sem maiores consequências;
h) Comportamento da vítima: não contribuiu para o evento.
Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e
mais 3 dias-multa, cada um no valor do salário-mínimo vigente na época da declaração falsa.
2ª. Fase - Circunstâncias legais
Incide a atenuante da confissão espontânea, fica a pena intermediária tal qual a pena base, pois fixada no mínimo.
3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, fica a pena mantida tal qual a pena intermediária.
PENA DEFINITIVA. Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 1 (um) ano de reclusão e
mais 3 dias-multa, cada um no valor do salário-mínimo vigente na época da declaração falsa.
REGIME. Fixo como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o ABERTO (art. 59 c/c art. 33, ambos do
Código Penal).
Substituição da pena privativa de liberdade:
O artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, preceitua que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as
privativas de liberdade quando aplicada pena não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa.
Por isso, substituo a pena corporal imposta pela prestação de serviço pelo mesmo período da pena corporal, a ser especificada
pelo juízo da execução.
Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade, tendo em vista o montante de pena imposto.
Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, tomem-se as seguintes providências:
Lance-se o nome do apenado no Livro de Rol dos Culpados desta Comarca;
Extraia-se guia de recolhimento, com fiel observância do disposto nos arts. 105 a 107 da Lei n. 7.210/84, para o
acompanhamento da execução da pena imposta, computando-se como cumprimento de pena eventual período de prisão
provisória;
Decreto a suspensão dos direitos políticos dos réus, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, e pelo art. 71, §2º, do
Código Eleitoral.
P.R.I.C.
Jaguaribe, 17/03/2020.
Sérgio Augusto Furtado Neto Viana
Juiz Eleitoral da 10ª Zona
012ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO - DENÚNCIA (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL C/C O ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
Protocolo SADP nº: 7.504/2019
Autos n.º:2-93.2019.6.06.0012
Assunto: Denúncia (art. 299 do Código Eleitoral c/c o art. 71, caput, do Código Penal)
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Luiz Flávio Mendes de Carvalho
DESPACHO
Vistos.

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

Ano 2020, Número 053

Fortaleza, segunda-feira, 23 de março de 2020

Página 18

Dê-se vista ao órgão ministerial para que se manifeste quanto à impossibilidade de intimação de Francisco Leonardo Bezerra,
testemunha da acusação, por não existir o endereço informado à fl. 4.
Defiro a substituição das testemunhas Iderlando Lopes Braga e Edson Ferreira da Silva, conforme requerido à fl. 95. Intimemse as novas testemunhas indicadas, bem como o Ministério Público Eleitoral.
Após o retorno à normalidade do expediente da Justiça Eleitoral, redesigne-se data para audiência de instrução e julgamento.
Expedientes necessários.
Senador Pompeu/CE, 17 de março de 2020.
Ana Célia Pinho Carneiro
Juíza Eleitoral da 12ª ZE
013ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600010-81.2020.6.06.0013
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600010-81.2020.6.06.0013
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RONNEY CHAVES PESSOA
- CE24121
DECISÃO
Trata-se de petição do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Iguatu que solicita a regularização da comissão provisória
municipal em virtude do julgamento como NÃO PRESTADAS das contas anuais de 2017. Com isso, o partido quer que seja
cancelada a suspensão do registro ou da anotação de órgão de direção municipal, bem como o cancelamento da suspensão
de recebimento de cotas do Fundo Partidário (sanções previstas no art. 48 da Res. 23.546/2017 do TSE). Essas sanções
foram impostas pelo julgamento do processo 41-24.2018.6.06.0013, o qual julgou como não prestadas as contas do partido em
tela.
O partido em questão apresentou a declaração de ausência de movimentação financeira referente ao ano de 2017. Em
consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais –SPCA, o Cartório Eleitoral constatou que esse partido não movimentou
nenhum recurso financeiro em sua conta bancária e que não recebeu recursos do Fundo Partidário no ano de 2017.
Éo breve relato dos fatos. DECIDO.
Épreceito constitucional aplicado aos partidos políticos o dever de prestar contas a Justiça Eleitoral anualmente (art. 17, III,
CFRB), em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal), sob pena de serem submetidos às sanções legais cabíveis.
Ainda que não tenham recebido qualquer tipo de recurso público, éimprescindível que prestem ao menos a declaração de
ausência de movimentação financeira.
Compulsando os autos 41-24.2018.6.06.0013, verificou-se que o partido quedou-se inadimplente quanto a tal obrigação, cujo
prazo foi até 30 de abril de 2018 (art. 32, caput, LOPP c/c art. 28, caput, Res-TSE n.º 23.546/2017), diante do que deverão os
responsáveis estar suscetíveis às sanções constantes da legislação eleitoral em vigor, em especial da Lei n.º 9.096 de
19/9/1995 e das Resoluções-TSE ns.º 21.841 e 23.546/2017, diplomas disciplinadores da matéria em análise.
Com fulcro no art. 59 da Res. 23.546/2017 do TSE o partido em questão pediu a regularização das contas não prestadas e
juntou a declaração de ausência de movimentação financeira referente ao ano de 2017.
PELO EXPOSTO, determino o cancelamento da suspensão do registro ou da anotação de órgão de direção municipal, bem
como o cancelamento da suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário referente ao Partido Socialista Brasileiro PSB de Iguatu-CE, exercício financeiro 2017, com fundamento no art. 59 da Res. 23.546/2017 do TSE. Ressalte-se que essa
decisão não tem efeito suspensivo, ou seja, as contas de 2017 continuarão julgadas como não prestadas em virtude de seu
trânsito em julgado.
Oficie-se àSEDAP do TRE-CE para que esta decisão surta efeito, bem como determino que esta decisão seja registrada no
Sistema de Contas –SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Providências necessárias. Após, arquive-se.
Iguatu –CE, data da assinatura digital.
Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra
Juiz Eleitoral da 13ª ZE/CE
Processo 0600011-66.2020.6.06.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
PROCESSO Nº 0600011-66.2020.6.06.0013
REQUERENTE: ANTONIO EUDIMAR DE OLIVEIRA PAULINO Advogado do(a) REQUERENTE: MOELBA COSTA PIRES CE30522
DESPACHO
R. H.
Cls....
Tendo em vista teor da r. certidão, determino a regularização da inscrição eleitoral do candidato mediante digitação de ASE
próprio.
Iguatu-CE, 05 de março de 2020
Raimundo Ramonilso Carneiro Bezerra
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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JUIZ ELEITORAL DA 13ª ZONA
IGUATU, 5 de março de 2020
RAIMUNDO RAMONILSON CARNEIRO BEZERRA
Juiz da 013ª ZONA ELEITORAL DE IGUATU CE
019ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600003-71.2020.6.06.0019
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-71.2020.6.06.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERENTE: FRANCISCA SIDNEIA CIDRAO CASTELO
Advogado do(a) REQUERENTE: CASTELIANA CIDRAO CASTELO TUPINAMBA - CE25385
SENTENÇA
Trata-se de requerimento de regularização formulado pela requerente em epígrafe, face ao registro de restrição no cadastro
eleitoral pela ausência na entrega da prestação de contas relativa ao pleito eleitoral de 2012.
Recebida a inicial, o Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo, conforme dispõe a Resolução 23.376/2011, opinando
para que este Juízo determinasse a retirada da restrição do cadastro da requerente, visto que a legislatura para a qual
concorreu no pleito de 2012 já se encerrou.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela regularização da situação do requerente (ID 708952) .
Após, vieram os autos conclusos para sentença.
Éo breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de pedido de regularização de situação de candidato inadimplente com Prestação de Contas relativa às
Eleições Municipais de 2012.
Inicialmente, cumpre observar que a requerente teve suas contas de campanha, relativas ao pleito de 2012 julgadas como não
prestadas nos autos do processo n° 216-10.2012.6.06.0019, conforme relatório de ID 691778.
A Resolução TSE nº 23.376/2011, em seu artigo 38, §4°, preceitua que as contas devem ser julgadas como não prestadas,
quando o candidato permanecer omisso ante a notificação da Justiça Eleitoral para formalizar a prestação de contas.
No caso em tela, a requerente atendeu a notificação recebida, tendo formalizado a prestação de contas relativa àarrecadação
e àaplicação de recursos nas Eleições Municipais de 2012 e apresentado toda a documentação pertinente.
Da análise dos autos, constata-se que o que motivou o julgamento das contas como não prestadas foi a apresentação das
mesmas no formato de retificadora quando ainda não havia no banco de dados do TSE a prestação de contas na versão final.
Tal situação tornou inviável a análise das contas e motivou o julgamento pela não prestação das mesmas
Desta forma, resta comprovado que a requerente formalizou a apresentação das contas, mesmo que de forma extemporânea,
suprindo a exigência legal para a regularização de situação eleitoral.
Nesse diapasão, a Resolução TSE nº 23.376/2011, que regeu as prestações de contas das Eleições 2012, em seu artigo 51,
§2°, preceitua que julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da
legislatura
Tanto éassim que o Ministério Público Eleitoral se manifestou para pela regularização da situação da requerente no Cadastro
Eleitoral.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, vez que a restrição imposta àrequerente, a qual a impede de obter quitação eleitoral
durante o mandato para o qual concorreu, deve ser retirada ante a apresentação das contas.
Isto posto, acompanhando o Parecer Ministério Público e em conformidade com o parecer cartorário, DEFIRO O PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DO REQUERENTE para determinar ao Cartório Eleitoral a anotação do ASE 272 –Apresentação de
Contas, no motivo/forma 2 –extemporânea para fins de retirada da restrição imposta ao cadastro eleitoral da requerente.
Ao Cartório Eleitoral para as providências cabíveis no sentido de dar cumprimento a esta decisão.
Após, arquive-se observando-se as cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Tauá-CE, data da assinatura eletrônica nos autos
MARCELO DURVAL SOBRA FEITOSA
Juiz Eleitoral da 19ª ZE
046ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600002-05.2020.6.06.0046
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600002-05.2020.6.06.0046
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
DECISÃO
Trata-se de pedido ajuizado pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL-PSL (ID 589569),
através de advogado legalmente habilitado (ID 589570), com o escopo de obter provimento judicial para regularizar eventuais
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pendências relativas àsuspensão de anotação de órgão municipal do aludido partido nesta circunscrição, subjacente àausência
de prestações contas partidárias e/ou eleitorais.
A peticionante relatou que vem encontrando dificuldades para regularizar a situação dos órgãos municipais em razão do
registro de suspensão por ausência de prestações de contas, encontrando-se na iminência de ter obstada sua participação no
processo eleitoral.
Dessa forma, invocando os preceitos da decisão do STF na ADI 6032/DF, a requerente postulou fosse determinada a exclusão
de todas as anotações de suspensão do órgão municipal do PSL em Mombaça-CE, cumulando com pedido de certidão
contendo informações sobre prestações de contas dos últimos dez anos, abrangendo o período de 2008 a 2019, ou período
anterior, caso tenha alguma irregularidade que impeça o regular funcionamento do partido.
Éo que interessa relatar.
O pleito ora requestado encontra respaldo na ADI 6032/DF, julgada em 5/12/2019, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu
pelo afastamento da aplicação automática de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal,
como consequência direta da decisão que julgar as contas como não prestadas, exigindo-se, a partir de então, o trânsito em
julgado e processo regular em que se assegure ampla defesa.
De tal sorte, as sanções previstas no art. 47, caput e §2º, da Resolução TSE n.º 23.432/2014, art. 48, caput e §2º, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017 e art. 42, caput, da Resolução TSE n.º 23.571/2018, porventura aplicadas aos partidos
inadimplentes com suas prestações de contas, àmargem de procedimento específico, não poderão ter seus efeitos mantidos
sob pena violação aos preceitos constitucionais.
Contudo, no caso sob apreciação, em consideração àinformação prestada pelo Sr. Chefe de Cartório deste juízo (ID 604635)
sobre a inexistência de registro de órgão partidário municipal do Partido Social Liberal-PSL neste município, e por
consequência, da inexistência de pendência de prestação de contas, vê-se, então, que o pedido inaugural apresenta aparente
equívoco, não havendo como prosperar com relação àretirada de suspensão da anotação de órgão municipal, quando sequer
fora verificada a constituição de diretório ou comissão provisória neste município.
De todo modo, determino seja renovada consulta aos sistemas próprios da Justiça Eleitoral, bem como acervo documental e
processual desta Zona Eleitoral, para emissão da certidão solicitada na parte final do pedido autoral.
Expedida e anexada aos autos a certidão, arquive-se.
Expedientes necessários.
Mombaça-CE, 10 de março de 2020.
Carolina Vilela Chaves Marcolino
Juíza Eleitoral - 46ª ZE/CE
047ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600003-84.2020.6.06.0047
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-84.2020.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA, JOSE ZAIRTON GIRAO MAIA JUNIOR, FRANCISCO LUIZ DE AGUIAR JUNIOR
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO ANDERSON RAULINO SANTANA - CE23281, JOAO VICTOR DA SILVA
SERAFIM - CE41377
EDITAL N.º 015/2020 Prazo : 03 (três) dias
A MMª. Juíza Eleitoral desta 47ª Zona –Morada Nova e Ibicuitinga, Dra. Danúbia Loss Nicoláo, no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que os representantes do diretório municipal
do PARTIDO LIBERAL (PARTIDO DA REPÚBLICA) - PL (PR) do município de IBICUITINGA/CE apresentaram requerimento
de regularização de contas julgadas não prestadas, por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
referente ao exercício financeiro de 2017, como previsto no art. 28, §3º, das Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017.
Nº DO PROCESSO
Exercício
Município DIRIGENTES 06.00003-84.2020.6.06.0047 2017
Ibicuitinga
Presidente: José Zairton Girão Maia Júnior
Tesoureiro: Francisco Luiz
de Aguiar Júnior
Os documentos encontram-se disponíveis para exame em cartório, para que no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste edital, qualquer interessado possa impugná-los mediante petição fundamentada e acompanhada de provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, pelo supracitado
partido, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza Eleitoral que se expedisse o presente Edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Morada Nova/CE, data registrada no sistema. Eu, Lorena Freire Figueiredo, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Danúbia Loss Nicoláo Juíza Eleitoral da 47ª Zona
Processo 0600002-02.2020.6.06.0047
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-02.2020.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA, JOSE ZAIRTON GIRAO MAIA JUNIOR, FRANCISCO LUIZ DE AGUIAR JUNIOR
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO ANDERSON RAULINO SANTANA - CE23281, JOAO VICTOR DA SILVA
SERAFIM - CE41377
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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EDITAL N.º 014/2020 Prazo : 03 (três) dias
A MMª. Juíza Eleitoral desta 47ª Zona –Morada Nova e Ibicuitinga, Dra. Danúbia Loss Nicoláo, no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que os representantes do diretório municipal
do PARTIDO LIBERAL (PARTIDO DA REPÚBLICA) - PL (PR) do município de IBICUITINGA/CE apresentaram requerimento
de regularização de contas julgadas não prestadas, por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
referente ao exercício financeiro de 2016, como previsto no art. 28, §3º, das Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017.
Nº DO PROCESSO
Exercício
Município
DIRIGENTES 06.00002-02.2020.6.06.0047
2016
Ibicuitinga
Presidente: José Zairton Girão Maia Júnior
Tesoureiro: Francisco Luiz
de Aguiar Júnior
Os documentos encontram-se disponíveis para exame em cartório, para que no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste edital, qualquer interessado possa impugná-los mediante petição fundamentada e acompanhada de provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, pelo supracitado
partido, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza Eleitoral que se expedisse o presente Edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Morada Nova/CE, data registrada no sistema. Eu, Lorena Freire Figueiredo, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Danúbia Loss Nicoláo Juíza Eleitoral da 47ª Zona
049ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600009-85.2020.6.06.0049
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600009-85.2020.6.06.0049
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
DECISÃO
R. h.
Trata-se de requerimento apresentado pela Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal –PSL, de regularização de
situação de inadimplência, do PARTIDO SOCIAL LIBERAL –PSL do município de Chorozinho, no qual solicita a exclusão das
anotações de suspensão do órgão municipal que tenha como fundamento a ausência de prestação de contas, conforme
decisão nos autos da ADI 6032/DF, bem como o fornecimento de certidão contendo informações dos últimos 10 (dez) anos da
situação das contas partidárias do órgão municipal.
Em certidão de ID 654941 consta que o órgão municipal do PSL em Chorozinho não se encontra com nenhuma anotação de
suspensão do partido. E ademais, relaciona as contas julgadas como não prestadas do órgão partidário, com o devido relatório
extraído do SICO (ID 655052).
Éo relatório. Decido.
Considerando que a agremiação partidária não está com seu registro suspenso JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO em face da falta de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, quanto ao pedido de exclusão da anotação de suspensão do partido. Em relação ao pedido de certidão contendo as
informações das contas partidárias, DEFIRO o pedido, informando que tal certidão já se encontra acostada aos autos na ID
654941, podendo ser acessada por qualquer interessado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Parquet Eleitoral.
CHOROZINHO, 16 de março de 2020
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz da 049ª ZONA ELEITORAL DE PACAJUS CE
Processo 0600008-03.2020.6.06.0049
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600008-03.2020.6.06.0049
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
DECISÃO
R. h.
Trata-se de requerimento apresentado pela Comissão Provisória Estadual do Partido Social Liberal –PSL, de regularização de
situação de inadimplência, do PARTIDO SOCIAL LIBERAL –PSL do município de Pacajus, no qual solicita a exclusão das
anotações de suspensão do órgão municipal que tenha como fundamento a ausência de prestação de contas, conforme
decisão nos autos da ADI 6032/DF, bem como o fornecimento de certidão contendo informações dos últimos 10 (dez) anos da
situação das contas partidárias do órgão municipal.
Em certidão de ID 654911 consta que o órgão municipal do PSL em Pacajus não se encontra com nenhuma anotação de
suspensão do partido. E ademais, relaciona as contas julgadas como não prestadas do órgão partidário, com o devido relatório
extraído do SICO (ID 654917).
É o relatório. Decido.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Considerando que a agremiação partidária não está com seu registro suspenso JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO em face da falta de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, quanto ao pedido de exclusão da anotação de suspensão do partido. Em relação ao pedido de certidão contendo as
informações das contas partidárias, DEFIRO o pedido, informando que tal certidão já se encontra acostada aos autos na ID
654911, podendo ser acessada por qualquer interessado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Parquet Eleitoral.
PACAJUS, 16 de março de 2020
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz da 049ª ZONA ELEITORAL DE PACAJUS CE
Processo 0600001-11.2020.6.06.0049
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600001-11.2020.6.06.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE PACAJUS CE
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES
2012
RESPONSÁVEL: MARIA MARLENE PINHEIRO SIMOES
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FABIO COUTINHO PEREIRA - CE24176-A
DECISÃO
R. h.
Trata-se de processo de regularização de situação cadastral, conforme previsão do art. 80, §2º da Resolução TSE nº
23.607/2019, de MARIA MARLENE PINHEIRO SIMÕES, candidata a vereador nas Eleições de 2012 e que teve suas contas
julgadas como não prestadas nos autos do processo nº 201-14.2013.6.06.0049.
As contas foram analisadas conforme determinado no despacho ID248853.
Não houve impugnação ao edital de nº 05/2020 (ID330213).
Conforme certidão ID414901, não houve lançamento na conta bancária da candidata e não há registro nos sistemas do TSE de
recebimento de fundo partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
Em parecer ID668894, o Ministério Público Eleitoral opinou pela APROVAÇÃO das contas apresentadas.
Éo que se tem a relatar.
A presente ação tem como objetivo a regularização da situação cadastral da eleitora em questão, que deixou de apresentar
suas contas de campanha no prazo legal, sendo estas julgadas como não prestadas no processo acima descrito, com trânsito
em julgado em 02/12/2013.
Feita a análise das contas, foi verificado que a candidata não recebeu recursos de fontes vedadas, de origem não identificada,
além da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, pois nem ao
menos recebeu.
Dito isto, proceda-se às anotações de praxe no sistema ELO para que o presente requerimento atinja o seu objetivo legal, qual
seja, regularização cadastral da inscrição da eleitora de imediato, tendo em vista que a legislatura a qual concorreu já se
encerrou ao final do ano de 2016.
Ultimas as providências, determino o arquivamento dos presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral
052ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600033-07.2020.6.06.0052
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600033-07.2020.6.06.0052 / 052ª ZONA ELEITORAL DE REDENÇÃO CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
INTIMAÇÃO O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento no PETIÇÃO CÍVEL
(241) n. 0600033-07.2020.6.06.0052, nesta data. REDENÇÃO, 17 de março de 2020.
Processo 0600031-37.2020.6.06.0052
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-37.2020.6.06.0052 / 052ª ZONA ELEITORAL DE REDENÇÃO CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
INTIMAÇÃO O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento no PETIÇÃO CÍVEL
(241) n. 0600031-37.2020.6.06.0052, nesta data. REDENÇÃO, 17 de março de 2020.
Processo 0600032-22.2020.6.06.0052
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600032-22.2020.6.06.0052 / 052ª ZONA ELEITORAL DE REDENÇÃO CE
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REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
INTIMAÇÃO O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento no PETIÇÃO CÍVEL
(241) n. 0600032-22.2020.6.06.0052, nesta data. REDENÇÃO, 17 de março de 2020.
063ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600004-12.2020.6.06.0066 / 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
REQUERENTE: ALBERTO LAMEU DE MELO
REQUERIDO: JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de pedido protocolado pelo eleitor ALBERTO LAMEU DE MELO, inscrito no cadastro eleitoral sob o nº 0370 9515
0736.
O requerente juntou certidão oriunda da Comarca de Diadema, atestando o arquivamento do feito registrado sob o nº 00119909.2013.8.26.0161, com data do fato que remete ao ano de 2013, argumentando "ter cumprido todos os processos".
É o brevíssimo relatório. Decido.
Verifica-se, em consulta ao sistema ELO, que o únicos registro de ASE que atualmente impede o exercício dos direitos
políticos pelo requerente foi originado em processo diverso, registrado sob o nº 050.05.066613-4/00 (número antigo), cujo
delito se deu em 19/08/2005. O crime referente a este registro foi processado na Comarca de São Paulo, conforme de
depreeende dos documentos juntados pela serventia. (doc 542534)
Sobre o tema, segue excerto da Resolução do TSE nº 21.538/2003:
(...)Art. 53. São considerados documentos comprobatórios de reaquisição ou restabelecimento de direitos políticos:
I – nos casos de perda:
a) decreto ou portaria;
b) comunicação do Ministério da Justiça;
II – nos casos de suspensão:
a) para interditos ou condenados: sentença judicial, certidão do juízo competente ou outro documento;(...)
Como é cediço, a Constituição Federal no art. 15, inciso III, estabelece que a condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos, acarreta a suspensão dos Direitos Políticos, cujo ato se exaure mediante extinção da pena.
Contudo, no caso concreto não foi apresentado qualquer dos documentos transcritos acima, alternativamente necessários para
restabelecimento dos direitos políticos.
Dessa forma, por não haver conexão entre a certidão apresentada (processo nº nº 001199-09.2013.8.26.0161) e o registro
ativo de ASE 337 no cadastro do eleitor requerente (processo nº 050.05.066613-4/00), de rigor o indeferimento do pleito.
ISSO POSTO, ante os motivos expostos, com base no art. 53 da Res. nº 21.538/2002, do TSE, INDEFIRO o requerimento de
restabelecimento dos direitos políticos apresentado por ALBERTO LAMEU DE MELO, inscrito no cadastro eleitoral sob o nº
0370 9515 0736.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe.
Boa Viagem, 12 de março de 2020.
LUIS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
JUIZ ELEITORAL DA 063ª ZONA
078ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600004-73.2020.6.06.0078
PET-ADM (12562) Nº 0600004-73.2020.6.06.0078 / 078ª ZONA ELEITORAL DE HORIZONTE CE
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB DE HORIZONTE-CE REQUERENTE: LIDIJANE FACANHA
ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS DE LIMA - CE33992
REQUERIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE HORIZONTE CE
SENTENÇA
Vistos etc.
O PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA –PMB de HORIZONTE/CE, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.º
9.504/97 e na Resolução TSE n.º 23.464/2015, apresentou, perante este Juízo, requerimento de regularização de suas contas,
referente ao exercício de 2016, que foram julgadas não prestadas.
Informação do Cartório que o Partido em análise não recebeu cota do fundo partidário no exercício de 2016, nem emitiu
recibos eleitorais (ID 408979).
O Edital 004/2020 foi devidamente publicado no DJE, não tendo sido apresentada nenhuma impugnação (ID 408814).
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, conforme parecer de ID
572538.
Vieram os autos conclusos. Éo que importa relatar. Passo a decidir.
O Partido político em análise apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, consoante art. 45 da
Resolução 23.464/2015, e embora intempestiva, restou comprovado sua regularidade, não tenho sido verificado a realização
de gastos de qualquer natureza.
Diante de todo o exposto, uma vez que as contas do PMB de Horizonte/CE, referente ao exercício de 2016, foram julgadas não
prestadas, não cabendo, portanto, reanálise e que foram observadas as determinações contidas no Art. 59 da Resolução TSE
nº 23.464/2015, tendo o partido preenchido adequadamente as exigências legais, hei de julgar EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, a presente ação, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.
Determino ao Cartório Eleitoral que proceda a anotação da regularização das contas do PMB de Horizonte/CE, referente ao
exercício de 2016, no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) da Justiça Eleitoral, após o trânsito em
julgado.
Empós, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do referido partido que a situação de inadimplência do respectivo
diretório municipal, referente as contas do exercício financeiro de 2016, foi regularizada.
Por fim, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Horizonte/CE, 18 de março de 2020.
Erick Omar Soares Araújo
Juiz da 78ª Zona Eleitoral
084ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
NOTIFICAÇÕES
PROCESSO Nº: 134-31.2019.6.06.0084
PROTOCOLO Nº 25.121/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2017
INTERESSADOS: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB, PENSILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DO
PARTIDO, E PAULO HENRIQUE SANTOS MARTINS, TESOUREIRA DO PARTIDO
ADVOGADO: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA – OAB/CE 27.046
NOTIFICAÇÃO
De ordem do MM. Juiz Eleitoral de Beberibe, Dr. WILSON DE ALENCAR ARAGÃO, no uso de suas atribuições legais,
NOTIFICO o Presidente e o Tesoureiro do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB de Beberibe/CE para, no prazo de 20
(vinte) dias, manifestar-se sobre este parecer, suprir as omissões apontadas e, se for o caso, apresentar retificadora.
Beberibe/CE, 18 de março de 2020. Eu, Shirley Gomes Cassimiro, servidora requisitada, digitei e subscrevi.
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR
Tratam os autos de pedido de regularização de inadimplência, ante a inércia do Partido Comunista do Brasil – PCdoB de
Beberibe/CE, que deixou de prestar suas contas partidárias, relativa ao exercício de 2017, descumprindo a obrigatoriedade
estabelecida pela legislação eleitoral.
Inicialmente ressalto que tramitou nesta Zona o processo n.º 6-11.2019.6.06.0084 (protocolo nº 2.553/2019), o qual julga NÃO
PRESTADAS as contas do referido partido, transitada em julgado em 30/04/2019.
ANÁLISE
Em obediência a Resolução TSE n.º 23.604/2019, norma que revogou a Resolução TSE n.º 23.546/2017, passo a análise das
contas.
Tempestividade: as contas foram apresentadas em 15/10/2019, após o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral (art. 32,
“caput”, da Lei n.º 9.096/95 c/c art. 28 da Res. TSE n.º 23.546/2017);
Constituição de Advogado (fl. 06/08): o partido apresentou procuração judicial constituindo advogado nos autos, em
cumprimento ao disposto na Resolução TRE/CE n.º 549/2014 (Art. 29, XX, da Resolução TSE n.º 23.546/2017);
Uso obrigatório do Sistema SPCA: o partido fez uso do sistema informatizado disponibilizado pela Justiça Eleitoral, em
cumprimento ao disposto na legislação em vigor (Comunicado Técnico/COAUD/SCI/PRESI/Nº 004/2017);
Impugnação: o edital de impugnação foi devidamente publicado no átrio do cartório, bem como no Diário da Justiça Eletrônico
do TRE/CE (fls. 15/16), tendo transcorrido o prazo legal sem impugnação (art. 45, I, Res. TSE n. 23.546/2017);
CNPJ: o partido está inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme dados do Sistema de Gerenciamento de
Dados Partidários (art. 4º, I, da Res. TSE n.º 23.546/2017);
Extratos bancários: não existem lançamentos para a conta n.º 49301, agência n.º 5366, Banco Bradesco, conforme relatório do
sistema SPCA, fl. 18 dos autos (art. 45, II, Res. TSE n. 23.464/2015):
Fundo Partidário: verifica-se que, no ano de 2017, não houve registros de repasse ou distribuição de recursos do fundo
partidário ao órgão diretivo municipal do referido partido, conforme dados disponibilizados no endereço http://intranet.trece.jus.br/portal-das-zonas/partidos-politicos/prestacao-de-contas-anual/fundo-partidario-exercicio-de-2017 (art. 45, III, Res. TSE
n. 23.464/2015);
CONCLUSÃO

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

Ano 2020, Número 053

Fortaleza, segunda-feira, 23 de março de 2020

Página 25

A ausência de extrato bancário na forma definitiva e contemplando todo o exercício de 2017 ou declaração de instituição
bancária certificando a ausência de movimentação financeira impede de verificar o alegado, bem como, aferir a regularidade
das contas.
Diante do exposto, opino pela intimação do partido epigrafado para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, manifestar-se sobre este
parecer, suprir as omissões apontadas e, se for o caso, apresentar retificadora.
É o parecer.
Beberibe, 17 de março de 2020.
ERIKA CARINE DE VASCONCELOS SALES
Técnica Judiciária do Cartório Eleitoral de Beberibe/CE
095ª Zona Eleitoral
Editais
INSCRIÇÕES ELEITORAIS E TRANSFERÊNCIAS DE DOMICILIO ELEITORAL DEFERIDAS
EDITAL Nº 8/2020
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
(primeira quinzena do mês de março de 2020)
PRAZO - 10 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Antônio Alves de Araújo, Juiz Eleitoral da 95ª Zona de Fortaleza/CE, no uso de suas atribuições
legais etc.,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao art. 17, caput, e
art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, a relação de requerimentos deferidos de inscrições e
transferências na primeira quinzena do mês de março de 2020, para os fins do art. 17, § 1º, e art. 18, § 5º, da supracitada
norma, está à disposição das agremiações partidárias neste Cartório Eleitoral, podendo qualquer Delegado de Partido recorrer
da decisão do deferimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação.
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.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte). Eu,
, Reginaldo Queiroz Santiago, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.
ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO
Juiz Eleitoral da 95ª Zona de Fortaleza
115ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA
PROCESSO N.º: 2-93.2019.6.06.0012 CLASSE 4 AÇÃO PENAL
CARTA PRECATÓRIA N.º 8-96.2020.6.06.0115 (PJe)
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: LUIZ FLÁVIO MENDES DE CARVALHO ("LUIZINHO DO INHARÉ")
ADVOGADO: REGINALDO PATRÍCIO DE SOUSA, OAB-CE n.º 21.396
O Excelentíssimo Senhor Dr. Gerardo Magelo Facundo Júnior, Juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza-CE, no uso de suas
atribuições legais, INTIMA o Senhor REGINALDO PATRÍCIO DE SOUSA, OAB-CE n.º 21.396, defensor do denunciado
supramencionado, do adiamento, para data ulterior a ser oportunamente comunicada, da audiência de inquirição da
testemunha GUSTAVO DE SOUZA LIMA, arrolada nos autos da ação penal em epígrafe, que havia sido designada para o dia
27/03/2020.
Fortaleza-CE, 18 de março de 2020.
GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR
Juiz da 115ª Zona Eleitoral
INTIMAÇÃO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA
PROCESSO N.º: 2-93.2019.6.06.0012 CLASSE 4 AÇÃO PENAL
CARTAS PRECATÓRIAS N.º 0600015-25.2019.6.06.0115 E 0600016-10.2019.6.06.0115 (PJE)
PROCESSO ELEITORAL N.º 33-11.2019.6.06.0046
JUÍZO DEPRECANTE: 46ª ZONA ELEITORAL DE MOMBAÇA-CE.
JUÍZO DEPRECADO: 115ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA-CE.
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JOSÉ SALMY RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO: LEANDRO LIMA EVANGELISTA OAB/CE N.º 23.337
O Excelentíssimo Senhor Dr. Gerardo Magelo Facundo Júnior, Juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza-CE, no uso de suas
atribuições legais, INTIMA o Senhor LEANDRO LIMA EVANGELISTA, OAB/CE N.º 23.337, defensor do denunciado
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supramencionado, do adiamento, para data ulterior a ser oportunamente comunicada, das audiências de inquirição das
testemunhas LUAN CASTRO DE ALBUQUERQUE e JOSÉ ELITON DO NASCIMENTO, arroladas nos autos da ação penal em
epígrafe, que haviam sido designadas para o dia 27/03/2020.
Fortaleza-CE, 18 de março de 2020.
GERARDO MAGELO FACUNDO JÚNIOR
Juiz da 115ª Zona Eleitoral
116ª Zona Eleitoral
Decisões
Comunicação de Desfiliação Partidária
PAD: 6.085/2020
R.H,
Vistos, etc.,
Trata o presente expediente de Comunicação de Desfiliação Partidária de JOSÉ SÉRGIO BARBOSA ÂNGELO, eleitor(a)
inscrito(a) nesta 116ª Zona Eleitoral/CE sob n.º 0276 2005 0701, do Partido Republicano Da Ordem Social – PROS, trazido
a esta Justiça Especializada em 17 de março de 2020.
O(A) requerente anexou ao presente expediente prova da comunicação feita à aludida agremiação partidária.
Às fls. 06, comprovação do registro da filiação do(a) eleitor(a) ao Partido Republicano Da Ordem Social – PROS.
É o relatório no essencial.
Passo a decidir.
A Legislação atinente à matéria, a saber, Lei n.º 9.096/95 e Resolução – TSE n.º 23.117/09, preceituam que para desligar-se
do partido, o(a) filiado(a) faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz da Zona em que for inscrito(a);
extinguindo-se o vínculo, para todos os efeitos, após o segundo dia da data da entrega da respectiva comunicação.
Desta forma, satisfeitas as exigências legais, DETERMINO o registro do cancelamento da filiação do(a) eleitor(a) desta 116ª
Zona Eleitoral/CE, JOSÉ SÉRGIO BARBOSA ÂNGELO, Inscrição n.º 0276 2005 0701, do Partido Republicano Da Ordem
Social – PROS, a partir de 17 de março de 2020.
Encaminhe-se ao Representante do parquet com atuação neste Juízo Eleitoral para ciência e fins dispostos na Resolução –
TSE n.º 22.610/07 e Ofício-Circular – CRE/CE n.º 14/11.
Após, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Fortaleza/CE, 17 de março de 2020.
Marilêda Frota Angelim Timbó
Juíza - 116ª Zona Eleitoral/CE

120ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL n.º: 10/2020
PERÍODO: 01 a 15 de março de 2020.
MOVIMENTAÇÃO DE RAES OCORRIDOS NA 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA/CE.
O Magistrado JOSÉ COUTINHO TOMAZ 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 01 a 15 de
março de 2020, 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 16 (dezesseis) dias do mês de março do ano de 2020. Eu,
, Guilherme
Luís Bezerra Porto, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
José Coutinho Tomaz Filho
Juiz da 120ª Zona Eleitoral de
Caucaia/CE
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