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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 25/2020
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
(RESOLUÇÃO TRE-CE N° 764/2020)
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na sessão de
julgamento por videoconferência do dia 30/03/2020, às 17:00, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s),
será(ão) incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão
seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil).
O endereço eletrônico da sessão, bem como as instruções para acesso, serão disponibilizadas no sítio do TRE-CE na
internet (www.tre-ce.jus.br). Os pedidos de sustentação oral devem ser solicitados pelo e-mail sease@tre-ce.jus.br até
o início da sessão (art. 69, § 8°, do RITRE/CE).
RECURSO ELEITORAL Nº 8705 - CLASSE 30 (87-05.2016.6.06.0006)
ORIGEM: Quixadá-CE (6ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juíza Kamile Moreira Castro
RECORRENTE(S): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- PMDB, municipal
ADVOGADO(S): Gladson Alves do Nascimento - OAB: 10413/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político Órgão de Direção Municipal
---------------------------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLOS Nº 28.461/2019 e 258/2020
EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO
ADVOGADO(S): José Marques Júnior - OAB: 17257/CE, Francisco Irapuan Pinho Camurça - OAB: 6476/CE
EMBARGANTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR, Estadual
ADVOGADO(S): José Marques Júnior - OAB: 17257/CE, Mario Carneiro Baratta Monteiro Filho - OAB: 6427/CE
REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22672 - CLASSE 25 (226-72.2016.6.06.0000)
ORIGEM: Fortaleza-CE
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
REQUERENTE(S): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR, Estadual
ADVOGADO(S): José Marques Júnior - OAB: 17257/CE, Mario Carneiro Baratta Monteiro Filho - OAB: 6427/CE
REQUERENTE(S): LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO
ADVOGADO(S): José Marques Júnior - OAB: 17257/CE, Francisco Irapuan Pinho Camurça - OAB: 6476/CE
REQUERENTE(S): ACILON GONÇALVES PINTO JÚNIOR e ANTÔNIO EVALDO FROTA FILHO
ADVOGADO(S): Mario Carneiro Baratta Monteiro Filho - OAB: 6427/CE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - de
Exercício Financeiro - 2015 - Prestação de Contas - De Partido Político
---------------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 23993 - CLASSE 30 (239-93.2016.6.06.0025)
ORIGEM: Martinópole-CE (25ª ZONA ELEITORAL - GRANJA)
RELATOR(A): Juiz David Sombra Peixoto
RECORRENTE(S): JAMES MARTINS PEREIRA BARROS, Candidato ao cargo de Prefeito
ADVOGADOS(S): Larissa Lima Linhares - OAB: 30848/CE; Isabel Mota - OAB: 13.159/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Transgressões Eleitorais - Conduta Vedada a Agente Público - Cargos – Cargo Prefeito - Meios Processuais - Ação de Investigação Judicial Eleitoral
----------------------------------------------
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PAUTA N° 25/2020
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
(RESOLUÇÃO TRE-CE N° 764/2020)
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na sessão de
julgamento por videoconferência do dia 30/03/2020, às 17:00, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s),
será(ão) incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão
seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil).
O endereço eletrônico da sessão, bem como as instruções para acesso, serão disponibilizadas no sítio do TRE-CE na
internet (www.tre-ce.jus.br). Os pedidos de sustentação oral devem ser solicitados pelo e-mail sease@tre-ce.jus.br até
o início da sessão (art. 69, § 8°, do RITRE/CE).
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
OBSERVAÇÃO: Em face da alteração do calendário das sessões do mês de março de 2020 e da realização das sessões por
videoconferência nos dias 30 e 31 de março, fica sem efeito a publicação de pauta veiculada no DJE de 23/03/2020.

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600066-56.2020.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600066-56.2020.6.06.0000 - Maracanaú - CEARÁ
ORIGEM: Maracanaú
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA MAGALHAES
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO QUEIROZ DE FREITAS - CE23151
DECISÃO
Trata-se de petição do MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA dirigida ao Juízo Eleitoral de Maracanaú do Ceará, que, em
síntese, requer a realização da prestação de contas das eleições de 2012.
É cediço que as eleições de 2012 refere-se ao pleito municipal sendo o julgamento das contas de campanha da competência
dos juízos eleitorais, nos termos da legislação eleitoral.
Com efeito, observo que a inicial foi direcionada ao Juízo Eleitoral de Maracanaú do Ceará, razão pela qual é medida que se
impõe o declínio da competência.
Ante o exposto, declino da competência e determino a remessa dos autos ao Juízo Eleitoral de Maracanaú do Ceará, nos
termos do art. 64, §3º, do CPC
Expedientes necessários Baixa na distribuição.
Fortaleza, 16 de março de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator
Processo 0600055-27.2020.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600055-27.2020.6.06.0000 - Sobral - CEARÁ
ORIGEM: Sobral
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - SOBRAL/CE
Advogado do(a) REQUERENTE: EZIO GUIMARAES AZEVEDO - CE17427
Despacho
R. h.
Cuida-se de pedido, formulado pelo PSB – Comissão Provisória Municipal de Sobral, de regularização de contas não
prestadas, relativa ao exercício financeiro de 2016.
Desse modo, por caber ao juízo de primeira instância a sua apreciação e julgamento, arquive-se a presente ação, intimando,
em seguida, a parte interessada para ciência e novo protocolo no órgão competente.
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Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 11 de março de 2020.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 25/2020 - Processo Judicial Eletrônico
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
(RESOLUÇÃO TRE-CE N° 764/2020)
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na sessão de
julgamento por videoconferência do dia 30/03/2020, às 17:00, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s),
será(ão) incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão
seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil).
O endereço eletrônico da sessão, bem como as instruções para acesso, serão disponibilizadas no sítio do TRE-CE na
internet (www.tre-ce.jus.br). Os pedidos de sustentação oral devem ser solicitados pelo e-mail sease@tre-ce.jus.br até
o início da sessão (art. 69, § 8° do RITRE/CE).
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601922-26.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: JURANI PARENTE ALVES
ADVOGADO: Thiago Pereira de Almeida - OAB CE23550
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
----------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603060-28.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE: CLEIDILENE DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO: Walber Nogueira da Silva - OAB/CE016561
ASSUNTO: Embargos de Declaração - Desaprovação de Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo Deputado Estadual
----------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 0600275-59.2019.6.06.0000
ORIGEM: JUAZEIRO DO NORTE/CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE: JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
ADVOGADO: José Boaventura Filho - CE11867
ASSUNTO: Embargos de Declaração opostos contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, julgando prejudicada,
por conseguinte, a apreciação da liminar.
----------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602729-46.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
EMBARGANTE: FELISBERTO ALEXANDRE ROCHA
ADVOGADO: Felisberto Alexandre Rocha - OAB CE28451
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual – Desaprovação das contas
----------------------------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)
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SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
021ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600002-80.2020.6.06.0021
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-80.2020.6.06.0021 / 021ª ZONA ELEITORAL DE IPU CE
REQUERENTE: DIRETORIO DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DO MUNICIPIO DE IPU CEARA RESPONSÁVEL:
ANTONIA MELO LISBOA NETA, CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WAGNER DENNYSON DE SOUSA
SILVA - CE27046
INTIMAÇÃO
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, intimo os representantes do Partido Comunista do Brasil – Secção Ipu, na pessoa do(a)
seu(sua) advogado(a), a se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, sobre as seguintes irregularidades, conforme art. 69, §1º da
Res. TSE nº 23.607/2019:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.2. Foi verificada a ausência da assinatura do(a) presidente e do(a) tesoureiro(a) no Extrato da prestação de contas.
1.3 Não foram apresentados os seguintes documentos previstos no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme art.
80, §2º, inciso II da referida Resolução:
1.3.1 Recibos eleitorais emitidos.
1.3.2 Extratos das contas bancárias abertas em nome 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 pela alínea c do inciso II 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.
1.3.3 Termo(s) da(s) doação(ões) estimáveis em dinheiro recebidas.
1.3.4 Notas explicativas, com as explicações pertinentes.
2. EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com status de prestação de contas retificadora, devidamente assinada e
acompanhada de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme
disciplina o art 71, §1º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Ipu/CE, 23 de março de 2020.
Raimundo Vinícius Soares Lima
Chefe de Cartório –21ª ZE/CE

047ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600004-69.2020.6.06.0047
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600004-69.2020.6.06.0047
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL RESPONSÁVEL: HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE Advogados do(a)
REQUERENTE: RAIMUNDO FEITOSA CARVALHO GOMES - CE13398, DIEGO DE ANDRADE TRINDADE - CE40867-A,
LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
DECISÃO
R.h.
Trata-se de petição apresentada pelo Diretório Estadual do PSL no Ceará, solicitando a exclusão das anotações de suspensão
do órgão municipal do partido em Morada Nova decorrentes de ausência de prestação de contas, e requerendo o fornecimento
de certidão com as informações da situação das contas do PSL de Morada Nova no período de 2008 a 2019. O Cartório
Eleitoral elaborou certidão - documento ID 722197, onde constam as informações requeridas quanto àsituação das prestações
de contas do partido, e certificando que não há registro de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário municipal do
PSL de Morada Nova em razão de não prestação das contas, estando suspensos os repasses referentes às cotas do Fundo
Partidário, conforme art. 37-A da Lei nº 9.096/95. Considerando que as informações requeridas constam na certidão, intime-se
o requerente, com a publicação desta decisão no DJE do TRE-CE, para tomar conhecimento da expedição do documento nº
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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722197 destes autos digitais, acessando-os no PJe e para requerer o que entender de direito no prazo legal. Morada Nova,
data registrada no sistema.
DANUBIA LOSS NICOLAO
Juiz da 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE

048ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 2/2020
A Excelentíssima Juíza Eleitoral Rafaela Benevides Caracas Pequeno, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a "Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional", expedida pela Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com
o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservar a saúde de magistrados,
servidores, estagiários, terceirizados e jurisdicionados em geral;
CONSIDERANDO a Notificação de Isolamento expedida pela Secretaria de Saúde de Nova Russas, recomendando a medida
sanitária de isolamento dos servidores do Cartório Eleitoral, em domicílio, pelo período mínimo de 7 (sete) dias;
CONSIDERANDO a instrução recebida pelo setor de saúde do TRE-CE (SAMED), recomendando o fechamento do Cartório
Eleitoral e o isolamento dos servidores pelo período mínimo de 7 (sete) dias;
RESOLVE:
Art. 1º SUSPENDER o atendimento aos eleitores, bem como determinar o FECHAMENTO do Cartório Eleitoral, a partir do dia
18 de março até 24 de março de 2020.
Publique. Registre-se. Cumpra-se. Cientifique-se o TRE-CE por meio do sistema PAD.
Nova Russas, 18 de março de 2020.
Rafaela Benevides Caracas Pequeno
Juíza Eleitoral

061ª Zona Eleitoral
Sentenças
AUTOS N.º 24-04.2019.6.06.0061
PROTOCOLO Nº. 17.869/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - Exercício Financeiro 2017
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT/ MONSENHOR TABOSA/CE
SENTENÇA N.º 13/2020
Cuida-se de prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2017 do órgão diretivo municipal do partido acima
epigrafado.
As contas foram apresentadas em 29/07/2019, fora do prazo legal.
Não houve impugnação (fl. 24).
Parecer técnico conclusivo às fls. 27/27v.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação com ressalvas (fls. 29/30).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que tais
agremiações deve prestar à Justiça Eleitoral, e, regulando a matéria, o art. 30 do aludido diploma impõe de forma cogente que
“o partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas”.
Disciplinando tal diploma, a Resolução TSE n.º 23.464/2015 estabelece quais os documentos que devem integrar a respectiva
prestação de contas. Tal resolução foi revogada pela Resolução TSE n.º 23.546/2017, sendo esta aplicada às presentes
contas apenas no tocante às disposições processuais.
Diante do caso concreto verifica-se que o partido apresentou suas contas anuais de forma intempestiva.
Não houve nenhum recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário no exercício em análise. Ademais, o parecer da
unidade técnica e do parquet eleitoral não dão conta de irregularidade capaz de comprometer o conhecimento das origens dos
recursos recebidos, nem mesmo de gastos irregulares.
Isto posto, com fundamento no art. 46, II, da Resolução-TSE nº 23.546/2017, julgo as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA- PDT/ MONSENHOR TABOSA/CE, referentes ao exercício 2017, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez
que foram verificadas omissões de natureza formal, que não lhe comprometem a regularidade.
P. R. I.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 52, § 1º da Resolução TSE n.º23.546/2017, remetam-se os autos ao arquivo do Cartório
Eleitoral após a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Tamboril, 10 de março de 2020.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral - respondendo
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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SENTENÇA PSL TAMBORIL
AUTOS N.º 4-13.2019.6.06.0061
PROTOCOLO Nº. 8.947/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - Exercício Financeiro 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/ TAMBORIL/CE
SENTENÇA N.º 14/2020
Cuida-se de prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2018 do órgão diretivo municipal do partido acima
epigrafado.
Consta à fl. 04 declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2018.
À fl. 10, há a informação no sentido de que o Partido Social Liberal – PSL não esteve vigente no município de Tamboril no ano
de 2018.
É o breve relatório. DECIDO.
O art. 28, §4º, Resolução TSE n.º 23.546/2017 preconiza:
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das
contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em razão da interpretação aplicada à Resolução em comento, não estando em vigência, a obrigação de apresentação das
contas relativas não persiste. Carece, pois, de interesse de agir o Partido Social Liberal – PSL/ TAMBORIL/CE.
Ante o exposto, não vislumbro interesse processual e extingo o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485,
VI, Código de Processo Civil.
Registre-se. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando os seus dirigentes intimados do
seu inteiro teor, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
Por fim, arquivem-se os autos.
Tamboril, 10 de março de 2020.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral - respondendo
SENTENÇA PMB TAMBORIL
AUTOS N.º 16-27.2019.6.06.0061
PROTOCOLO Nº. 14.615/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - Exercício Financeiro 2018
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB/ TAMBORIL/CE
SENTENÇA N.º 16/2020
Cuida-se de prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2018 do órgão diretivo municipal do partido acima
epigrafado.
O diretório municipal foi devidamente notificado, fls. 05/06, entretanto, nada apresentou a esse juízo, fls. 07.
Atendendo ao disposto no art. art. 30, I, ‘b’ da Resolução TSE nº 23.546/2017, foram cientificados da omissão da apresentação
das contas o presidente e tesoureiro do órgão partidário municipal que desempenharam funções no exercício financeiro da
prestação de contas, fls. 21/22, sem manifestação dos mesmos nos autos no decorrer do processo.
Certidão do Cartório Eleitoral dando conta da ausência de movimentação nos extratos bancários encaminhados por instituições
financeiras e da inexistência de repasses pelas esferas superiores de recursos advindos do Fundo Partidário. Certifica-se
também a impossibilidade de verificação da existência de emissão de recibos de doação pelo partido, haja vista que o mesmo
não prestou contas e, por esse motivo, não há cadastro no Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 15/19).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que tais
agremiações deve prestar à Justiça Eleitoral, e, regulando a matéria, o art. 30 do aludido diploma impõe de forma cogente que
“o partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas”.
De forma a desobrigar do dever de prestar contas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, o mesmo diploma legal, em seu art. 32, §4º, exige apenas, nesses
casos, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, a ser entregue no mesmo prazo da
prestação de contas anual, qual seja, até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo.
Seguindo o rito estabelecido pela Resolução TSE n.º 23.546/2017, após encerrado o prazo para a apresentação das contas e
verificando-se que o partido nada apresentou à Justiça Eleitoral, foram expedidas as devidas notificações para suprir a
omissão, mantendo-se inerte diante da notificação pessoal dirigida aos seus dirigentes, restando apenas reconhecer o estado
de inadimplência do partido em questão.
Relativamente ao julgamento das contas, dispõe o art. 46, IV, "a", da Res. TSE n.º 23.546/2017, in verbis:
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
(...)”
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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Por todo o exposto, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, do que dos autos consta e dos princípios de direito
aplicáveis à espécie, e pela persistente omissão do partido às comunicações judiciais a ele dirigidas, julgo por sentença, para
que surta seus legais efeitos, NÃO PRESTADAS as contas anuais do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB do
município de TAMBORIL/CE, referente ao EXERCÍCIO 2018, nos termos do art. 46, IV, 'a' da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Atendendo ao disposto no art. 48 da supracitada resolução, determino a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Quanto à sanção prevista no art. 48, §2º, parte final, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 (suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário municipal), destaco que em 05/12/2019 o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 6032, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente
de procedimento específico de suspensão de registro, motivo pelo qual deixo de aplicar a referida sanção.
Decreto a revelia dos dirigentes partidários, com supedâneo no artigo 344 do Código de Processo Civil, razão pela qual o
presidente e o tesoureiro da agremiação partidária não serão intimados pessoalmente a respeito do teor da sentença proferida
nestes autos, mas somente por meio de publicação, conforme estabelece o artigo 346 do CPC (para o revel os prazos correm
a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial).
Registre-se. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando os seus dirigentes intimados do
seu inteiro teor, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
Considerando a inexistência de advogado nos autos, bem com a gravidade da sanção aplicada, determino a intimação do
órgão partidário municipal por meio de mandado judicial ou de carta registrada. Não estando vigente a agremiação municipal,
intime-se o órgão partidário imediatamente superior (estadual/nacional), por meio de correspondência registrada com Aviso de
Recebimento (AR) para o endereço informado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) e, ocorrendo a
devolução da carta, determino a intimação por edital, com prazo de 03 dias, nos termos do art. 2º, §2º, da Res. TSE n.
23.328/2010.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 52, § 1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualize-se no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO conforme o julgamento proferido. Ato contínuo, oficie-se os órgãos nacional e estadual
do partido para que promovam a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do Fundo Partidário pelo
tempo em que perdurar a omissão.
Por fim, arquivem-se os autos de maneira diferenciada para que, caso haja orientação da adoção de procedimento específico
para o registro de suspensão do órgão municipal, fique facilitado o acesso ao processo, caso não seja apresentado pedido de
regularização das contas não prestadas (artigo 59 da Resolução TSE n.º 23.546/2017).
Tamboril, 10 de março de 2020.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral - respondendo
SENTENÇA N.º 17/2020
AUTOS N.º 19-79.2019.6.0061
PROTOCOLO Nº. 14.613/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - Exercício Financeiro 2018
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B/ TAMBORIL/CE
SENTENÇA N.º 17/2020
Cuida-se de prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2018 do órgão diretivo municipal do partido acima
epigrafado.
Por força do art. 28, §5º da Resolução TSE nº 23.546/2017, vez que o diretório municipal encontrava-se sem validade à época
da notificação, o órgão de direção estadual foi devidamente notificado, fls. 05/06, entretanto, nada apresentou a esse juízo, fls.
07.
Atendendo ao disposto no art. art. 30, I, ‘b’ da Resolução TSE nº 23.546/2017, foram cientificados da omissão da apresentação
das contas o presidente e tesoureiro do órgão partidário municipal que desempenharam funções no exercício financeiro da
prestação de contas, fls. 20/21, sem manifestação dos mesmos nos autos no decorrer do processo.
Certidão do Cartório Eleitoral dando conta da ausência de movimentação nos extratos bancários encaminhados por instituições
financeiras e da inexistência de repasses pelas esferas superiores de recursos advindos do Fundo Partidário. Certifica-se
também a impossibilidade de verificação da existência de emissão de recibos de doação pelo partido, haja vista que o mesmo
não prestou contas e, por esse motivo, não há cadastro no Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 13/17).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que tais
agremiações deve prestar à Justiça Eleitoral, e, regulando a matéria, o art. 30 do aludido diploma impõe de forma cogente que
“o partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas”.
De forma a desobrigar do dever de prestar contas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, o mesmo diploma legal, em seu art. 32, §4º, exige apenas, nesses
casos, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, a ser entregue no mesmo prazo da
prestação de contas anual, qual seja, até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo.
Seguindo o rito estabelecido pela Resolução TSE n.º 23.546/2017, após encerrado o prazo para a apresentação das contas e
verificando-se que o partido nada apresentou à Justiça Eleitoral, foram expedidas as devidas notificações para suprir a
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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omissão, mantendo-se inerte diante da notificação pessoal dirigida aos seus dirigentes, restando apenas reconhecer o estado
de inadimplência do partido em questão.
Relativamente ao julgamento das contas, dispõe o art. 46, IV, "a", da Res. TSE n.º 23.546/2017, in verbis:
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
(...)”
Por todo o exposto, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, do que dos autos consta e dos princípios de direito
aplicáveis à espécie, e pela persistente omissão do partido às comunicações judiciais a ele dirigidas, julgo por sentença, para
que surta seus legais efeitos, NÃO PRESTADAS as contas anuais do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B do
município de TAMBORIL/CE, referente ao EXERCÍCIO 2018, nos termos do art. 46, IV, 'a' da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Atendendo ao disposto no art. 48 da supracitada resolução, determino a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Quanto à sanção prevista no art. 48, §2º, parte final, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 (suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário municipal), destaco que em 05/12/2019 o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 6032, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente
de procedimento específico de suspensão de registro, motivo pelo qual deixo de aplicar a referida sanção.
Decreto a revelia dos dirigentes partidários, com supedâneo no artigo 344 do Código de Processo Civil, razão pela qual o
presidente e o tesoureiro da agremiação partidária não serão intimados pessoalmente a respeito do teor da sentença proferida
nestes autos, mas somente por meio de publicação, conforme estabelece o artigo 346 do CPC (para o revel os prazos correm
a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial).
Registre-se. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando os seus dirigentes intimados do
seu inteiro teor, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
Considerando a inexistência de advogado nos autos, bem com a gravidade da sanção aplicada, determino a intimação do
órgão partidário municipal por meio de mandado judicial ou de carta registrada. Não estando vigente a agremiação municipal,
intime-se o órgão partidário imediatamente superior (estadual/nacional), por meio de correspondência registrada com Aviso de
Recebimento (AR) para o endereço informado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) e, ocorrendo a
devolução da carta, determino a intimação por edital, com prazo de 03 dias, nos termos do art. 2º, §2º, da Res. TSE n.
23.328/2010.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 52, § 1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualize-se no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO conforme o julgamento proferido. Ato contínuo, oficie-se os órgãos nacional e estadual
do partido para que promovam a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do Fundo Partidário pelo
tempo em que perdurar a omissão.
Por fim, arquivem-se os autos de maneira diferenciada para que, caso haja orientação da adoção de procedimento específico
para o registro de suspensão do órgão municipal, fique facilitado o acesso ao processo, caso não seja apresentado pedido de
regularização das contas não prestadas (artigo 59 da Resolução TSE n.º 23.546/2017).
Tamboril, 10 de março de 2020.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral - respondendo
SENTENÇA N.º 18/2020
AUTOS N.º 18-94.2019.6.06.0061
PROTOCOLO Nº. 14.607/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - Exercício Financeiro 2018
INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL - PL/ MONSENHOR TABOSA/CE
SENTENÇA N.º 18/2020
Cuida-se de prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2018 do órgão diretivo municipal do partido acima
epigrafado.
Por força do art. 28, §5º da Resolução TSE nº 23.546/2017, vez que o diretório municipal encontrava-se sem validade à época
da notificação, o órgão de direção estadual foi devidamente notificado, fls. 05/06, entretanto, nada apresentou a esse juízo, fls.
07.
Atendendo ao disposto no art. art. 30, I, ‘b’ da Resolução TSE nº 23.546/2017, foram cientificados da omissão da apresentação
das contas o presidente e tesoureiro do órgão partidário municipal que desempenharam funções no exercício financeiro da
prestação de contas, fls. 19/20, sem manifestação dos mesmos nos autos no decorrer do processo.
Certidão do Cartório Eleitoral dando conta da ausência de movimentação nos extratos bancários encaminhados por instituições
financeiras e da inexistência de repasses pelas esferas superiores de recursos advindos do Fundo Partidário. Certifica-se
também a impossibilidade de verificação da existência de emissão de recibos de doação pelo partido, haja vista que o mesmo
não prestou contas e, por esse motivo, não há cadastro no Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 13/17).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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A Lei n.º 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que tais
agremiações deve prestar à Justiça Eleitoral, e, regulando a matéria, o art. 30 do aludido diploma impõe de forma cogente que
“o partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas”.
De forma a desobrigar do dever de prestar contas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, o mesmo diploma legal, em seu art. 32, §4º, exige apenas, nesses
casos, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, a ser entregue no mesmo prazo da
prestação de contas anual, qual seja, até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo.
Seguindo o rito estabelecido pela Resolução TSE n.º 23.546/2017, após encerrado o prazo para a apresentação das contas e
verificando-se que o partido nada apresentou à Justiça Eleitoral, foram expedidas as devidas notificações para suprir a
omissão, mantendo-se inerte diante da notificação pessoal dirigida aos seus dirigentes, restando apenas reconhecer o estado
de inadimplência do partido em questão.
Relativamente ao julgamento das contas, dispõe o art. 46, IV, "a", da Res. TSE n.º 23.546/2017, in verbis:
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
(...)”
Por todo o exposto, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, do que dos autos consta e dos princípios de direito
aplicáveis à espécie, e pela persistente omissão do partido às comunicações judiciais a ele dirigidas, julgo por sentença, para
que surta seus legais efeitos, NÃO PRESTADAS as contas anuais do PARTIDO LIBERAL – PL do município de
MONSENHOR TABOSA/CE, referente ao EXERCÍCIO 2018, nos termos do art. 46, IV, 'a' da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Atendendo ao disposto no art. 48 da supracitada resolução, determino a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Quanto à sanção prevista no art. 48, §2º, parte final, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 (suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário municipal), destaco que em 05/12/2019 o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 6032, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente
de procedimento específico de suspensão de registro, motivo pelo qual deixo de aplicar a referida sanção.
Decreto a revelia dos dirigentes partidários, com supedâneo no artigo 344 do Código de Processo Civil, razão pela qual o
presidente e o tesoureiro da agremiação partidária não serão intimados pessoalmente a respeito do teor da sentença proferida
nestes autos, mas somente por meio de publicação, conforme estabelece o artigo 346 do CPC (para o revel os prazos correm
a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial).
Registre-se. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando os seus dirigentes intimados do
seu inteiro teor, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
Considerando a inexistência de advogado nos autos, bem com a gravidade da sanção aplicada, determino a intimação do
órgão partidário municipal por meio de mandado judicial ou de carta registrada. Não estando vigente a agremiação municipal,
intime-se o órgão partidário imediatamente superior (estadual/nacional), por meio de correspondência registrada com Aviso de
Recebimento (AR) para o endereço informado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) e, ocorrendo a
devolução da carta, determino a intimação por edital, com prazo de 03 dias, nos termos do art. 2º, §2º, da Res. TSE n.
23.328/2010.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 52, § 1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualize-se no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO conforme o julgamento proferido. Ato contínuo, oficie-se os órgãos nacional e estadual
do partido para que promovam a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do Fundo Partidário pelo
tempo em que perdurar a omissão.
Por fim, arquivem-se os autos de maneira diferenciada para que, caso haja orientação da adoção de procedimento específico
para o registro de suspensão do órgão municipal, fique facilitado o acesso ao processo, caso não seja apresentado pedido de
regularização das contas não prestadas (artigo 59 da Resolução TSE n.º 23.546/2017).
Tamboril, 10 de março de 2020.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral - respondendo
SENTENÇA N.º 15/2020
AUTOS N.º 38-22.2018.6.06.0061
PROTOCOLO Nº. 34.838/2018
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA- ELEIÇÕES 2018
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/ MONSENHOR TABOSA/CE
SENTENÇA N.º 15/2020
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha de órgão partidário do município de Monsenhor Tabosa, em
epígrafe.
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e §4º, Resolução TSE nº 23.553/2017). A prestação
de contas final foi entregue em 17/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e §1º, Resolução TSE n.º 23.553/2017.
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Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE, conforme certidão às fls. 32/33, facultou-se aos interessados
apresentarem impugnação conforme art. 59, Resolução TSE nº 23.553/2017, transcorrendo in albis o prazo do edital, conforme
certidão às fls. 34.
Parecer técnico emitido, acostado às fls. 35/37, indicando a ausência de peças obrigatórias. Intimado o partido para apresentar
os referidos documentos, transcorreu in albis o prazo. Após a citação indicada à fl. 47, houve a juntada às fls. 51/60.
Em parecer técnico conclusivo, houve a inclinação para aprovação com ressalvas.
Em parecer de fls. 65/66, o Ministério Público Eleitoral opinoutambém pela aprovação com ressalva das contas.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, quais sejam, lei n°
9.504/97 e Res. TSE n° 23.553/2017.
No caso em análise, foram apontadas pelo setor técnico deste Cartório Eleitoral omissões quanto à informação da conta
bancária na prestação de contas, as quais foram posteriormente sanadas.
A desaprovação das contas não deve alcançar erro meramente formal ou erro material corrigido, tampouco de erros tidos por
irrelevantes (art. 79 da Resolução n.º 23.553/2017), de sorte que o caso em apreço melhor se amolda à aprovação das contas
com ressalvas.
Com esses fundamentos, em consonância com o Ministério Público Eleitoral e a comissão técnica, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do órgão partidário municipal em epígrafe, nos termos do art. 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 88 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, remetam-se os autos ao arquivo do Cartório
Eleitoral após a devida anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Tamboril, 10 de março de 2020.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral - respondendo
SENTENÇA N.º 19 – PSD/TAMBORIL
AUTOS N.º 11-05.2019.6.06.0061
PROTOCOLO Nº. 14.616/2019
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - Exercício Financeiro 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/ TAMBORIL/CE
SENTENÇA N.º 19/2020
Cuida-se de prestação de contas anual relativa ao exercício financeiro de 2018 do órgão diretivo municipal do partido acima
epigrafado.
Por força do art. 28, §5º da Resolução TSE nº 23.546/2017, vez que o diretório municipal encontrava-se sem validade à época
da notificação, o órgão de direção estadual foi devidamente notificado, fls. 05/06, entretanto, nada apresentou a esse juízo, fls.
07.
Atendendo ao disposto no art. art. 30, I, ‘b’ da Resolução TSE nº 23.546/2017, foram cientificados da omissão da apresentação
das contas o presidente e tesoureiro do órgão partidário municipal que desempenharam funções no exercício financeiro da
prestação de contas, fls. 19/20, sem manifestação dos mesmos nos autos no decorrer do processo.
Certidão do Cartório Eleitoral dando conta da ausência de movimentação nos extratos bancários encaminhados por instituições
financeiras e da inexistência de repasses pelas esferas superiores de recursos advindos do Fundo Partidário. Certifica-se
também a impossibilidade de verificação da existência de emissão de recibos de doação pelo partido, haja vista que o mesmo
não prestou contas e, por esse motivo, não há cadastro no Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 13/17).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que tais
agremiações deve prestar à Justiça Eleitoral, e, regulando a matéria, o art. 30 do aludido diploma impõe de forma cogente que
“o partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas”.
De forma a desobrigar do dever de prestar contas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, o mesmo diploma legal, em seu art. 32, §4º, exige apenas, nesses
casos, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, a ser entregue no mesmo prazo da
prestação de contas anual, qual seja, até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo.
Seguindo o rito estabelecido pela Resolução TSE n.º 23.546/2017, após encerrado o prazo para a apresentação das contas e
verificando-se que o partido nada apresentou à Justiça Eleitoral, foram expedidas as devidas notificações para suprir a
omissão, mantendo-se inerte diante da notificação pessoal dirigida aos seus dirigentes, restando apenas reconhecer o estado
de inadimplência do partido em questão.
Relativamente ao julgamento das contas, dispõe o art. 46, IV, "a", da Res. TSE n.º 23.546/2017, in verbis:
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
(...)”
Por todo o exposto, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, do que dos autos consta e dos princípios de direito
aplicáveis à espécie, e pela persistente omissão do partido às comunicações judiciais a ele dirigidas, julgo por sentença, para
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que surta seus legais efeitos, NÃO PRESTADAS as contas anuais do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do
município de TAMBORIL/CE, referente ao EXERCÍCIO 2018, nos termos do art. 46, IV, 'a' da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Atendendo ao disposto no art. 48 da supracitada resolução, determino a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Quanto à sanção prevista no art. 48, §2º, parte final, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 (suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário municipal), destaco que em 05/12/2019 o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 6032, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente
de procedimento específico de suspensão de registro, motivo pelo qual deixo de aplicar a referida sanção.
Decreto a revelia dos dirigentes partidários, com supedâneo no artigo 344 do Código de Processo Civil, razão pela qual o
presidente e o tesoureiro da agremiação partidária não serão intimados pessoalmente a respeito do teor da sentença proferida
nestes autos, mas somente por meio de publicação, conforme estabelece o artigo 346 do CPC (para o revel os prazos correm
a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial).
Registre-se. Publique-se a presente sentença no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, ficando os seus dirigentes intimados do
seu inteiro teor, com o ato da publicação (art. 1º da Resolução TSE n. 23.328/2010).
Considerando a inexistência de advogado nos autos, bem com a gravidade da sanção aplicada, determino a intimação do
órgão partidário municipal por meio de mandado judicial ou de carta registrada. Não estando vigente a agremiação municipal,
intime-se o órgão partidário imediatamente superior (estadual/nacional), por meio de correspondência registrada com Aviso de
Recebimento (AR) para o endereço informado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) e, ocorrendo a
devolução da carta, determino a intimação por edital, com prazo de 03 dias, nos termos do art. 2º, §2º, da Res. TSE n.
23.328/2010.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 52, § 1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualize-se no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO conforme o julgamento proferido. Ato contínuo, oficie-se os órgãos nacional e estadual
do partido para que promovam a imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do Fundo Partidário pelo
tempo em que perdurar a omissão.
Por fim, arquivem-se os autos de maneira diferenciada para que, caso haja orientação da adoção de procedimento específico
para o registro de suspensão do órgão municipal, fique facilitado o acesso ao processo, caso não seja apresentado pedido de
regularização das contas não prestadas (artigo 59 da Resolução TSE n.º 23.546/2017).
Tamboril, 10 de março de 2020.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral - respondendo

Diretoria do Fórum Eleitoral de Fortaleza
Portarias
PORTARIA N.º 03/2020
O Juiz DIRETOR DO FÓRUM ELEITORAL DES. PÉRICLES RIBEIRO, no uso de suas atribuições legais, conferidas através
da Resolução TRE/CE n.º 763/2020;
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta TRE/CE nº 7/2020;
RESOLVE:
Art. 1º: No período estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral como de suspensão das atividades presenciais, o Fórum
Eleitoral de Fortaleza e a Central de Atendimento ao eleitor permanecerão fechados, sem prejuízo às atividades de rotina
cartorária que serão realizadas em regime de teletrabalho nos termos regulamentados pelo Tribunal.
Art. 2º. Os serviços presenciais avaliados como inadiáveis, inclusive os voltados às eleições, deverão ser realizados por Zona
de plantão em observância à escala de revezamento constante no anexo da presente Portaria.
Parágrafo único. No caso de prorrogação da suspensão das atividades presenciais por parte do Tribunal, as Zonas Eleitorais
deverão seguir a escala de plantão constante no anexo da Portaria Difor nº 1/2020, publicada no DJE nº 3, de 6 de janeiro de
2020, páginas 7 a 14.
Art. 3º. Para o atendimento de casos urgentes e inadiáveis deverá ser informado ao eleitor o telefone 148, cujas demandas
serão atendidas pelas Zonas Eleitorais de plantão nos termos do artigo anterior.
Art. 4º: A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Diretoria do Fórum Eleitoral, em Fortaleza/CE, aos 23 de março do ano de 2020.
Cléber de Castro Cruz
Juiz Diretor do Fórum Eleitoral de Fortaleza
ANEXO
Escala de plantão das Zonas Eleitorais de Fortaleza
MARÇO/2020
DIAS
23

Segunda

ZONAS ELEITORAIS - MANHÃ

ZONAS ELEITORAIS – TARDE

085ªZE/CE

093ªZE/CE
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24

Terça

094ªZE/CE

095ªZE/CE

26

Quinta

114ªZE/CE

112ªZE/CE

27

Sexta

115ªZE/CE

113ªZE/CE

30

Segunda

001ª ZE/CE

116ªZE/CE

31

Terça

002ªZE/CE

117ªZE/CE
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