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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
Portarias 241 e 244
PORTARIA N.º 241/2020 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 09.03.2020, o Dr. WILDEMBERG FERREIRA DE SOUSA, Juiz de Direito do 2ª Vara da
Comarca de Russas, para responder pela 86ª Zona Eleitoral, sediada no município de Alto Santo, por motivo de férias do Dr.
Diogo Altorbelli Silva de Freitas. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 17 de março de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 244/2020 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 17.03.2020, o Dr. ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA, Juiz de Direito do 2º Juizado
Auxiliar da 7ª Zona Judiciária, para responder pela 65ª Zona Eleitoral, sediada no município de Cariré, por motivo de férias do
Dr. Aldenor Sombra de Oliveira. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 18 de março de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
LOTAÇÃO FUNCIONAL
PORTARIA N.º 236/2020 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no Processo
Administrativo Digital n.º 3.854/2020, RESOLVE lotar na Seção de Manutenção – SEMAN o servidor JOÃO ROGÉRIO
ALEXANDRINO DE MENDONÇA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro Permanente deste
Tribunal, anteriormente lotado na Seção de Administração Predial – SAPRE. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE. Fortaleza, 16 de março de 2020.
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE
PORTARIA N.º 245/2020 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso LX do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o cumprimento das formalidades
previstas no artigo 41, caput e § 4º, da Constituição Federal, CONSIDERANDO as decisões proferidas pela Diretoria-Geral e
pela Presidência no Processo Administrativo Digital n.º 19.396/2018, RESOLVE DECLARAR ESTÁVEL o servidor abaixo
indicado, ocupante de cargo efetivo pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal. CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 18 de março de 2020.
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
SERVIDOR

CARGO

BEREMIZ RENO CAVALCANTI
RODRIGUES DE MACÊDO

TÉCNICO – APOIO ESPECIALIZADO –
PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS

INÍCIO
EXERCÍCIO
27/11/2015

DATA
ESTABILIDADE
27/11/2018

PORTARIA TRE/CE Nº 194/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo ao disposto no PAD nº 3.250/2020,
RESOLVE designar CLAUDINEIDE DE LIMA MENEZES, servidora requisitada deste Tribunal, para o exercício da Função
Comissionada de Assistente I - Nível FC-1, no Posto de Atendimento de Orós, vinculado à 15ª Zona Eleitoral – Icó.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de março de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
PORTARIA TRE/CE Nº 237/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo o disposto no PAD nº 5.759/2020,
RESOLVE:
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Art. 1º Dispensar a servidora CRISTIANE KOZIKOWSKI PACHECO NOCKO, Técnica Judiciária do TRE/PE removida para
este Regional, da Função Comissionada de Assistente I - Nível FC-1 do Cartório da 27ª Zona Eleitoral – Crato, a partir de
1º.2.2020.
Art. 2º Designar PATRÍCIA GUIMARÃES VIEIRA, Técnica Judiciária deste Regional, para exercer a Função Comissionada de
Assistente I - Nível FC-1 do Cartório da 27ª Zona Eleitoral – Crato.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 18 de março de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
Alteração do Calendário de Sessão - Março /2020
Para ciência dos interessados, torno público que o T.R.E. do Ceará, alterou o calendário de sessões e realizará, no mês de
MARÇO DE 2020, sessões ordinárias nos seguintes dias e horários:

2ª feira

3ª feira

4ª feira

Dia 9
17h

Dia 10
17h

Dia 11
17h

Dia 16
17h

Dia 17
17h

Dia 30(*)
17h

Dia 31(*)
10h
17h

5ª feira

6ª feira

(*) sessão será realizada por videoconferência.
FORTALEZA, 23 DE MARÇO DE 2020.
HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
AVISO DE LICITACAO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 04/2020. Objeto:
Distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas e outros equipamentos para o interior do estado, conforme as especificações
do edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia 26/03/2020. Entrega das propostas a partir de 26/03/2020. Abertura
das propostas: 07/04/2020, às 14:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
Fortaleza, 24/03/2020.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2020
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Pregão Eletrônico n.º 11/2020. Processo n.º16.977/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de Seguro de Veículos Automotores. O objeto foi adjudicado à empresa: GENTE SEGURADORA S.A, CNPJ:
90.180.605/0001-02, valor: R$ 10.900,00. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 12/03/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2020
Pregão Eletrônico n.º 13/2020. Processo n.º19.992/2019. Objeto: Locação de Banheiros Químicos, a serem utilizados durante
o evento: Final de Alistamento Eleitoral de Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. O certame foi considerado Fracassado,
em virtude da primeira empresa ter sido inabilitada e a segunda ter apresentado valor de lance acima do preço de referência.
Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 18/03/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 26/2020
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 31/03/2020, às 10:00, 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 35204 - CLASSE 30 (352-04.2016.6.06.0007)
ORIGEM: Cascavel-CE (7ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Juiz José Vidal Silva Neto
RECORRENTE: VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO, Candidato ao Cargo de Prefeito
ADVOGADOS: Vicente Martins Prata Braga - OAB: 19309/CE, Braga Lincoln Advogados - OAB: 802/CE, Reginaldo Sampaio
de Oliveira - OAB: 22995/CE, Marcus Vinicius Fausto Lopes - OAB: 34279/CE, Carmina Burana Gurgel Coelho - OAB:
38440/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo Prefeito
---------------------------------------------RECURSO CRIMINAL Nº 307 - CLASSE 31 (3-07.2017.6.06.0026)
ORIGEM: Milagres-CE (26ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Juiz David Sombra Peixoto
RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA, Candidato ao cargo de Vereador
ADVOGADOS(S): Thiago Emanuel Alexandrino de Oliveira - OAB: 17028/CE, Rafael Mota Reis - OAB: 27985/CE, Aécio Mota
de Sousa - OAB: 28161/CE, Luísa Eunice Duarte Rocha - OAB: 28411/CE, Adriano Fernandes da Cunha - OAB: 29369/CE,
Rayana Cristina de Morais Silva - OAB: 38998/CE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção Eleitoral
---------------------------------------------PAUTA N° 27/2020
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 31/03/2020, 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).
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RECURSO ELEITORAL Nº 858 - CLASSE 30 (8-58.2017.6.06.0081)
ORIGEM: Tianguá-CE (81ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
RECORRENTE: JEAN NUNES AZEVEDO
ADVOGADOS: Fernanda Darise Alves de Aguiar - OAB: 33825/CE, Janine Adeodato Accioly Whitehurst - OAB: 12376/CE,
Maia Pinto Filho - OAB: 16275/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Transgressões Eleitorais - Conduta Vedada a Agente Público - Cargos - Cargo Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito - Meios Processuais - Ação de Investigação Judicial Eleitoral – Aplicação de Multa -Pedido de
Parcelamento
-------------------------------------------

Processo Judicial Eletrônico
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 26/2020 – 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 31/03/2020, às 10:00, 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).
HABEAS CORPUS Nº 0600277-29.2019.6.06.0000
ORIGEM: JUAZEIRO DO NORTE/CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
IMPETRANTES: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO E ANDRÉ GARCIA XEREZ SILVA
PACIENTE: PEDRO AUGUSTO GEROMEL BEZERRA DE MENEZES
ADVOGADOS: Hélio Parente de Vasconcelos Filho – DF19061 e CE6102, André Garcia Xerez Silva - CE25545
ÓRGÃO COATOR: 119ª ZONA ELEITORAL – JUAZEIRO DO NORTE/CE
ASSUNTO: Habeas Corpus – Pedido de Liminar – Declaração de nulidade de provas
--------------------------------------------PAUTA N° 27/2020 – 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 31/03/2020, 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 0600046-02.2019.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATORA: JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, Regional
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Partido Político – Órgão de Direção Estadual – Não apresentação das
contas
--------------------------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602040-02.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
EMBARGANTE: RAIMUNDO BALBINO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS: Leonardo Wandemberg Lima Batista - OAB CE20623, Francisco Jose Sabino Sa - OAB CE26920, Arthur Muller
Carvalho Portela - OAB CE19298, Jose Bonfim de Almeida Junior - OAB CE15545, Jose Alberto da Silva - OAB CE38099
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Desaprovação das contas
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602057-38.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: LUCINILDO DA FROTA BRITO
ADVOGADO: Antonio Gladson Sampaio Junior - OAB CE35384

ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato – Cargo – Deputado Estadual
--------------------------------------------SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE Nº 246/2020
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 5.942/2020,
RESOLVE designar o servidor CLAUDECY OLIVEIRA ARAÚJO, para substituir, em caráter excepcional, LUARA NOBRE
ARAGÃO, na condição de Chefe da Seção de Administração Predial - SAPRE, no período de 9 a 24.3.2020, por motivo de
licença para tratamento de saúde da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 18 de março de 2020.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE Nº 247/2020
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e tendo em vista o
contido no expediente PAD nº 5.942/2020,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE Nº 1.029/2014, designar CLAUDECY OLIVEIRA ARAÚJO para responder pela
Seção de Administração Predial - SAPRE, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância
do cargo.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 18 de março de 2020.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ZONAS ELEITORAIS
047ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600004-06.2019.6.06.0047
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600004-06.2019.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, JOSE EDNER NOGUEIRA DA SILVA, MARIA EDILANE DA
SILVA SOUSA
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: GUILHERME CAMARAO PORTO - CE27489, THIAGO PARENTE CAMARA - CE27631
SENTENÇA
Trata-se de requerimento de regularização da situação de inadimplência de órgão partidário, apresentado pela Comissão
Provisória do Partido Social Democrático de Morada Nova, quanto à prestação de contas anual do exercício de 2017, como
previsto no art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com isso, o partido pretende o cancelamento das restrições previstas no art. 48 da Res. TSE nº 23.546/2017, e impostas ao
órgão partidário em razão de suas contas referentes ao exercício 2017 terem sido julgadas não prestadas nos autos do
processo nº 32-23.2019.6.06.0047, por sentença transitada em julgado em 06/09/2019.
Da análise dos autos, verifica-se que o requerente apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos
prevista no art. 28, §3º da Res. 23.464/2015 do TSE, a qual prescreve as regras para exame das prestações de contas do
exercício 2017.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação no prazo legal.
No documento ID nº 332305, o Cartório Eleitoral certificou que o partido não movimentou nenhum recurso financeiro em sua
conta bancária , nem recebeu recursos do Fundo Partidário no ano de 2017, e opinou pelo deferimento do requerimento de
regularização das contas relativas ao exercício de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no parecer ID nº 398694 pelo deferimento do requerimento de regularização das
contas, após certificado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 28, §3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
É o breve relato dos fatos. DECIDO.
É dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal), prestar contas anualmente à Justiça
Eleitoral (art. 17, III, CF), sob pena de serem submetidos às sanções legais cabíveis. Ainda que não tenham recebido qualquer
tipo de recurso público, é imprescindível que prestem ao menos a declaração de ausência de movimentação financeira.
O órgão municipal em Morada Nova do Partido Social Democrático quedou-se inadimplente quanto a tal obrigação, diante do
que teve suas contas julgadas não prestadas nos autos do processo nº 32.23.2019.6.06.0047, documento ID nº 332040
destes autos, sendo determinada a suspensão do recebimento de repasses do Fundo Partidário, como previsto na legislação
eleitoral, em especial na Lei nº 9.096/95 e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ressalte-se que na sentença que julgou não prestadas as contas referentes ao exercício 2017 do Partido Social Democrático
de Morada Nova não foi determinada a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, em razão de decisão proferida
pelo Ministro Gilmar Mendes na ADIN nº 6032/DF.
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, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.546/2017 do TSE, abaixo transcrito parcialmente:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para suspender as conseqüências previstas no caput e no §2º do art. 48.
§1º O requerimento de regularização: I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou
pelo hierarquicamente superior; II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere; III - deve
ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29; IV não deve ser recebido com efeito suspensivo; V - deve
observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.:
Verificou-se que o Partido Social Democrático de Morada Nova apresentou a documentação necessária para a análise das
contas, e que a declaração apresentada pelo partido corresponde à verdade, não tendo o órgão partidário municipal do PSD
recebido recursos do Fundo Partidário ou movimentado recursos financeiros em sua conta bancária no exercício em análise.
Posto isso, em consonância com o Parecer Ministerial (ID 398694) e com arrimo na certidão do Cartório Eleitoral (ID 332305),
e pelos fatos e fundamentos acima, JULGO DEFERIDO o requerimento de regularização da situação da prestação de contas
do exercício de 2017 do Partido Social Democrático –PSD de Morada Nova/CE.
Em decorrência da decisão acima, DETERMINO o restabelecimento do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo Partido
Social Democrático de Morada Nova. A presente decisão diz respeito tão somente à sanção contida na sentença prolatada nos
autos do processo nº 32-23.2019.6.06.0047, referente ao exercício 2017.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO), assim como notifique-se os diretórios estadual e nacional do partido acerca desta decisão.
Oficie-se o setor responsável do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) apenas para ciência desta decisão, tendo em
vista que a suspensão do registro do órgão partidário não decorreu do julgamento das contas do exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Após, junte-se cópia desta decisão aos autos da prestação de contas nº 32-23.2019.6.06.0047 e arquive-se.
Morada Nova/CE, data registrada no sistema.
Danúbia Loss Nicolao
Juíza Eleitoral da 47ª Zona

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Processo 0600003-21.2019.6.06.0047
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-21.2019.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, JOSE EDNER NOGUEIRA DA SILVA, MARIA EDILANE DA
SILVA SOUSA
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: GUILHERME CAMARAO PORTO - CE27489, THIAGO PARENTE CAMARA - CE27631
SENTENÇA
Trata-se de requerimento de regularização da situação de inadimplência de órgão partidário, apresentado pela Comissão
Provisória do Partido Social Democrático de Morada Nova, quanto à prestação de contas anual do exercício de 2016, como
previsto no art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com isso, o partido pretende o cancelamento da suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, bem
como da suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário, sanções previstas no art. 48 da Res. TSE nº 23.546/2017, e
impostas ao PSD de Morada Nova em razão de suas contas referentes ao exercício 2016 terem sido julgadas não prestadas
nos autos do processo nº 56-22.2017.6.06.0047, por sentença transitada em julgado em 01/02/2019.
Da análise dos autos, verifica-se que o requerente apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos
prevista no art. 28, § 3º da Res. 23.464/2015 do TSE, a qual prescreve as regras para exame das prestações de contas do
exercício 2016.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação no prazo legal.
No documento ID nº 331818, o Cartório Eleitoral certificou que o partido não movimentou nenhum recurso financeiro em sua
conta bancária e que não recebeu recursos do Fundo Partidário no ano de 2016, e opinou pelo deferimento do requerimento de
regularização das contas relativas ao exercício de 2016.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no parecer ID nº 399158 pelo deferimento do requerimento de regularização das
contas, após certificado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 28, §3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
É o breve relato dos fatos. DECIDO.
É dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal), prestar contas anualmente à Justiça
Eleitoral (art. 17, III, CF), sob pena de serem submetidos às sanções legais cabíveis. Ainda que não tenham recebido qualquer
tipo de recurso público, é imprescindível que prestem ao menos a declaração de ausência de movimentação financeira.
O órgão municipal em Morada Nova do Partido Social Democrático quedou-se inadimplente quanto a tal obrigação, diante do
que teve suas contas julgadas não prestadas nos autos do processo nº 56-22.2017.6.06.0047, sendo determinada a
suspensão do registro do órgão partidário municipal assim como do recebimento de repasses do Fundo Partidário, como
previsto na legislação eleitoral, em especial na Lei nº 9.096/95 e nas Resoluções TSE nº 23.571/2018 e 23.546/2017, conforme
documento ID nº 331428 destes autos.
O partido em questão pediu a regularização das contas não prestadas e juntou a declaração de ausência de movimentação
financeira referente ao ano de 2016, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.546/2017 do TSE, abaixo transcrito parcialmente:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para suspender as conseqüências previstas no caput e no §2º do art. 48. §1º O
requerimento de regularização: I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo
hierarquicamente superior; II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere; III - deve ser instruído
com todos os dados e documentos previstos no art. 29; IV não deve ser recebido com efeito suspensivo; V - deve observar o
rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.:
Verificou-se que o Partido Social Democrático de Morada Nova apresentou a documentação necessária para a análise das
contas, e que a declaração apresentada pelo partido corresponde à verdade, não tendo o órgão partidário municipal do PSD
recebido recursos do Fundo Partidário ou movimentado recursos financeiros em sua conta bancária.
Posto isso, em consonância com o Parecer Ministerial (ID 399158) e com arrimo na certidão do Cartório Eleitoral (ID 331818),
e pelos fatos e fundamentos acima, JULGO DEFERIDO o requerimento de regularização da situação da prestação de contas
do exercício de 2016 do Partido Social Democrático –PSD de Morada Nova/CE.
Em decorrência da decisão acima, DETERMINO o restabelecimento do recebimento de cotas do Fundo Partidário, bem como a
exclusão da anotação de suspensão do registro do Partido Social Democrático de Morada Nova. A presente decisão diz
respeito tão somente à sanção contida na sentença prolatada nos autos do processo nº 56-22.2017.6.06.0047, referente ao
exercício 2016.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO), assim como notifique-se os diretórios estadual e nacional do partido acerca desta decisão.
Comunique-se ao setor responsável do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que seja providenciado o
restabelecimento do registro do órgão partidário municipal, caso não existam outros motivos ensejadores de suspensão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Após, junte-se cópia desta decisão aos autos da prestação de contas 56-22.2017.6.06.0047 e arquive-se.
Morada Nova/CE, data registrada no sistema.
Danúbia Loss Nicolao
Juíza Eleitoral da 47ª Zona
Processo 0600005-88.2019.6.06.0047
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600005-88.2019.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, JOSE EDNER NOGUEIRA DA SILVA, MARIA EDILANE DA
SILVA SOUSA
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: GUILHERME CAMARAO PORTO - CE27489, THIAGO PARENTE CAMARA - CE27631
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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SENTENÇA
Trata-se de requerimento de regularização da situação de inadimplência de órgão partidário, apresentado pela Comissão
Provisória do Partido Social Democrático de Morada Nova, quanto à prestação de contas anual do exercício de 2018, como
previsto no art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com isso, o partido pretende o cancelamento das restrições previstas no art. 48 da Res. TSE nº 23.546/2017, e impostas ao
órgão partidário em razão de suas contas referentes ao exercício 2018 terem sido julgadas não prestadas nos autos do
processo nº 54-81.2019.6.06.0047, por sentença transitada em julgado em 26/09/2019.
Da análise dos autos, verifica-se que o requerente apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos
prevista no art. 28, §3º da Res. TSE nº 23.546/2017, a qual prescreve as regras para exame das prestações de contas do
exercício 2018.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação no prazo legal.
No documento ID nº 333146, o Cartório Eleitoral certificou que o partido não movimentou nenhum recurso financeiro em sua
conta bancária e que não recebeu recursos do Fundo Partidário no ano de 2018, e opinou pelo deferimento do requerimento de
regularização das contas relativas ao exercício de 2018.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no parecer ID nº 398689 pelo deferimento do requerimento de regularização das
contas, após certificado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 28, §3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
É o breve relato dos fatos. DECIDO.
É dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal), prestar contas anualmente à Justiça
Eleitoral (art. 17, III, CF), sob pena de serem submetidos às sanções legais cabíveis. Ainda que não tenham recebido qualquer
tipo de recurso público, é imprescindível que apresentem ao menos a declaração de ausência de movimentação financeira.
O órgão municipal em Morada Nova do Partido Social Democrático quedou-se inadimplente quanto a tal obrigação, diante do
que teve suas contas julgadas não prestadas nos autos do processo nº 54-81.2019.6.06.0047, documento ID nº 332927
destes autos, sendo determinada a suspensão do recebimento de repasses do Fundo Partidário, como previsto na legislação
eleitoral, em especial na Lei nº 9.096/95 e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ressalte-se que na sentença que julgou não prestadas as contas referentes ao exercício 2018 do Partido Social Democrático
de Morada Nova não foi determinada a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, em razão de decisão proferida
pelo Ministro Gilmar Mendes na ADIN nº 6032/DF.
O partido em questão pediu a regularização das contas não prestadas e juntou a declaração de ausência de movimentação
financeira referente ao ano de 2018, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.546/2017 do TSE, abaixo transcrito parcialmente:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para suspender as conseqüências previstas no caput e no §2º do art. 48.
§1º O requerimento de regularização: I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou
pelo hierarquicamente superior; II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere; III - deve
ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29; IV não deve ser recebido com efeito suspensivo; V - deve
observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.:
Verificou-se que o Partido Social Democrático de Morada Nova apresentou a documentação necessária para a análise das
contas, e que a declaração apresentada pelo partido corresponde àverdade, não tendo o órgão partidário municipal do PSD
recebido recursos do Fundo Partidário ou movimentado recursos financeiros em sua conta bancária no exercício em análise.
Posto isso, em consonância com o Parecer Ministerial (ID 398689) e com arrimo na certidão do Cartório Eleitoral (ID 333146),
e pelos fatos e fundamentos acima, JULGO DEFERIDO o requerimento de regularização da situação da prestação de contas
do exercício de 2018 do Partido Social Democrático –PSD de Morada Nova/CE.
Em decorrência da decisão acima, DETERMINO o restabelecimento do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo Partido
Social Democrático de Morada Nova. A presente decisão diz respeito tão somente à sanção contida na sentença prolatada nos
autos do processo nº 54-81.2019.6.06.0047, referente ao exercício 2018.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO), assim como notifique-se os diretórios estadual e nacional do partido acerca desta decisão.
Oficie-se o setor responsável do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) apenas para ciência desta decisão, tendo em
vista que a suspensão do registro do órgão partidário não decorreu do julgamento das contas do exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Após, junte-se cópia desta decisão aos autos da prestação de contas 54-81.2019.6.06.0047 e arquive-se.
Morada Nova/CE, data registrada no sistema.
Danúbia Loss Nicolao
Juíza Eleitoral da 47ª Zona

060ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600008-67.2020.6.06.0060
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600008-67.2020.6.06.0060 / 060ª ZONA ELEITORAL DE ACOPIARA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
SENTENÇA
Trata-se de pedido ajuizado pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL-PSL (ID 598844),
através de advogado legalmente habilitado (ID 589845), com o escopo de obter provimento judicial para regularizar eventuais
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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pendências relativas à suspensão de anotação de órgão municipal do aludido partido em Catarina-CE, subjacente à ausência
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 Catarina-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.
É o 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, à margem de procedimento específico, não poderão ter seus efeitos mantidos
sob pena violação aos preceitos constitucionais.
Contudo, no caso sob apreciação, em consideração à informação prestada pelo chefe de Cartório deste juízo (ID 692108)
sobre a inexistência de registro de órgão partidário municipal do Partido Social Liberal-PSL no município de Catarina-CE, 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 à retirada de suspensão da anotação de órgão municipal, quando sequer
fora verificada a constituição de diretório ou comissão provisória no município em questão.
De todo modo, determino a emissão da certidão solicitada na parte final do pedido autoral.
Expedientes necessários.
Acopiara-CE, 16 de março de 2020.
Francisco Hílton Domingos de Luna Filho
Juiz Eleitoral - 60ª ZE/CE
Processo 0600002-60.2020.6.06.0060
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-60.2020.6.06.0060 / 060ª ZONA ELEITORAL DE ACOPIARA CE
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, FRANCISCO DAS CHAGAS
OLIVEIRA, MARCILIO BATISTA DE CARVALHO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RANGEL PEREIRA RIBEIRO - CE22737
REQUERIDO: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE ACOPIARA CE
SENTENÇA
Trata-se de petição do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Acopiara 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 16-64.2018.6.06.0060, o qual julgou como não prestadas as contas do partido em
tela.
Em 19/02/2020 foi publicado o Edital nº 006/2020, no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE, tendo transcorrido o prazo de 03
(três) dias sem apresentação de impugnação.
No doc. nº 671050, relatório conclusivo do Cartório Eleitoral sugerindo o deferimento do pedido.
No doc. nº 704135, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo deferimento do pedido de regularização
das contas partidárias do PTB, em análise.
É o breve relatório. Decido.
É preceito 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, é imprescindível que prestem ao menos a declaração de
ausência de movimentação financeiro.
Compulsando os autos 16-64.2018.6.06.0060, 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 e art. 80 da Res. 23.607/2019 do TSE, o partido em questão pediu a regularização
das contas não prestadas e juntou a documentação necessária para tanto.
Conforme relatório conclusivo do Cartório Eleitoral e em consulta às informações obtidas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não
foi localizada existência de recurso de fonte vedada, existência de recursos de origem não identificada, ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ou outras irregularidades de natureza grave.
Desse modo, em consonância com o parecer ministerial e, apenas para efeito de regularização, tendo em vista que o processo
está devidamente instruído, com fundamento no art. 80, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, JULGO DEFERIDO o requerimento
de regularização da situação da prestação de contas referente ao exercício 2017 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de
Acopiara/CE, devendo ser restabelecido à Comissão Provisória correspondente o direito ao recebimento de cotas do Fundo
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Partidário, bem como determino que podem ser retomadas as atividades da Comissão, as quais foram suspensas após o
trânsito em julgado da sentença que julgou como não prestadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta sentença no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de restabelecer o funcionamento pleno da referida Comissão Provisória Municipal.
Após o cumprimento de todas as determinações anteriores, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Acopiara-CE, 17 de março de 2020.
Francisco Hílton Domingos de Luna Filho
Juiz Eleitoral –ZE 060
Processo 0600001-75.2020.6.06.0060
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600001-75.2020.6.06.0060 / 060ª ZONA ELEITORAL DE ACOPIARA CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB RESPONSÁVEL: FRANCISCO
DAS CHAGAS OLIVEIRA, MARCILIO BATISTA DE CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: RANGEL PEREIRA RIBEIRO - CE22737
REQUERIDO: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE ACOPIARA CE
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de regularização da situação da prestação de contas referente às Eleições Gerais de 2018, 1º e 2º
turno, do Partido Trabalhista Brasileiro de Acopiara-CE, apresentado em 16/01/2020 e previsto no art. 83, §1º, da Res. TSE nº
23.553/2017. As referidas contas foram julgadas como não prestadas nos autos do Processo nº 60-83.2018.6.06.0060, tendo a
sentença transitado em julgado em 28/02/2019, determinando-se que o referido diretório/comissão provisória municipal ficaria
suspenso(a) do registro e impedido(a) de receber recursos oriundos do Fundo Partidário até que fosse regularizada sua
situação perante a Justiça Eleitoral.
Em 18/02/2020 foi publicado o Edital nº 005/2020, no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE, tendo transcorrido o prazo de 03
(três) dias sem apresentação de impugnação.
No doc. nº 669228, relatório conclusivo do Cartório Eleitoral sugerindo o deferimento do pedido.
No doc. nº 704145, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo deferimento do pedido de regularização
das contas partidárias do PTB, em análise.
É o breve relatório. Decido.
O requerimento de regularização, ora em análise, está previsto no art. 83, §1º, da Res. TSE nº 23.553/2017, transcrito adiante:
“Art. 83
§1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do
disposto no §2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(…)
II –no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.”
Conforme relatório conclusivo do Cartório Eleitoral, em consulta às informações obtidas nos sistemas da Justiça Eleitoral, não
foram encontrados extratos eletrônicos com movimentação financeira, assim como eventual existência de recursos de fontes
vedadas e/ou origem não identificada, de recursos de fontes partidárias e/ou de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não tendo sido detectada, portanto, irregularidade quanto ao presente
pedido.
Desse modo, em consonância com o parecer ministerial e, apenas para efeito de regularização, tendo em vista que o processo
está devidamente instruído, com fundamento no art. 83, §2º, da Res. TSE nº 23.553/2017, JULGO DEFERIDO o requerimento
de regularização da situação da prestação de contas referente ao 1º e 2º turno das Eleições Gerais de 2018 do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB de Acopiara/CE, devendo ser restabelecido à Comissão Provisória correspondente o direito ao
recebimento de cotas do Fundo Partidário, bem como determino que podem ser retomadas as atividades da Comissão, as
quais foram suspensas após o trânsito em julgado da sentença que julgou como não prestadas as contas referentes às
Eleições Gerais de 2018.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta sentença no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de restabelecer o funcionamento pleno da referida Comissão Provisória Municipal.
Após o cumprimento de todas as determinações anteriores, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Acopiara-CE, 17 de março de 2020.
Francisco Hílton Domingos de Luna Filho
Juiz Eleitoral –ZE 060
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Processo 0600007-82.2020.6.06.0060
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600007-82.2020.6.06.0060 / 060ª ZONA ELEITORAL DE ACOPIARA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
SENTENÇA
Trata-se de pedido ajuizado pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL-PSL (ID 559495),
através de advogado legalmente habilitado (ID 589496), com o escopo de obter provimento judicial para regularizar eventuais
pendências relativas à suspensão de anotação de órgão municipal do aludido partido em Acopiara, subjacente à ausência 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 Acopiara-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.
É o 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, à margem de procedimento específico, não poderão ter seus efeitos mantidos
sob pena violação aos preceitos constitucionais.
Contudo, no caso sob apreciação, em consideração à informação prestada pelo chefe de Cartório deste juízo (ID 692108)
sobre a inexistência de registro de órgão partidário municipal do Partido Social Liberal-PSL no município de Acopiara-CE, 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 à retirada de suspensão da anotação de órgão municipal, quando sequer
fora verificada a constituição de diretório ou comissão provisória neste município.
De todo modo, determino a emissão da certidão solicitada na parte final do pedido autoral.
Expedientes necessários.
Acopiara-CE, 16 de março de 2020.
Francisco Hílton Domingos de Luna Filho
Juiz Eleitoral - 60ª ZE/CE

074ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600001-33.2020.6.06.0074
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600001-33.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
DECISÃO Trata-se de pedido de fornecimento de certidão acerca da situação jurídica do diretório municipal do PSL de
Guaraciaba do Norte/CE, no que tange às prestações de contas anuais da agremiação dos últimos 10 anos, ou da ocorrência
de algum fato impeditivo do regular funcionamento do partido (PSL) no município de Guaraciaba do Norte/CE. Consta no
documento de ID 721026 despacho determinando ao Cartório a expedição do documento, o que foi prontamente atendimento,
consoante documento de ID 455632. Portanto, ausente qualquer motivo impeditivo, defiro o pedido inicial, com a entrega do
documento solicitado ao peticionante. Providências cabíveis. Guaraciaba do Norte, 23/03/2020.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ªZE
Processo 0600002-18.2020.6.06.0074
PROCESSO PJe Nº PETIÇÃO CÍVEL - 0600002-18.2020.6.06.0074 - CROATÁ - CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial de ID 721624, após efetuar consultas nos arquivos
deste Cartório Eleitoral, bem como no módulo SICO do sistema ODIN, não identifiquei qualquer pendência nas prestações de
contas anuais ou de campanha nos últimos 10 anos referentes ao PSL de Croatá/CE, também não localizei qualquer registro
de suspensão, ou outra restrição, ao regular funcionamento da agremiação partidária citada.
GUARACIABA DO NORTE, 23 de março de 2020.
ANDRE MARCIO DA CUNHA MACHADO
Chefe do Cartório Eleitoral da 74ªZE
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Processo 0600001-33.2020.6.06.0074
PROCESSO PJe Nº PETIÇÃO CÍVEL - 0600001-33.2020.6.06.0074 - GUARACIABA DO NORTE - CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento à determinação judicial de ID 721026, após efetuar consultas nos arquivos
deste Cartório Eleitoral, bem como no módulo SICO do sistema ODIN, não identifiquei qualquer pendência nas prestações de
contas anuais ou de campanha nos últimos 10 anos referentes ao PSL de Guaraciaba do Norte/CE, também não localizei
qualquer registro de suspensão, ou outra restrição, ao regular funcionamento da agremiação partidária citada.
GUARACIABA DO NORTE, 23 de março de 2020.
ANDRE MARCIO DA CUNHA MACHADO
Chefe do Cartório Eleitoral da 74ªZE
Processo 0600002-18.2020.6.06.0074
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-18.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850
DECISÃO
Trata-se de pedido de fornecimento de certidão acerca da situação jurídica do diretório municipal do PSL de Croatá/CE, no que
tange às prestações de contas anuais da agremiação dos últimos 10 anos, ou da ocorrência de algum fato impeditivo do
regular funcionamento do partido (PSL) no município de Guaraciaba do Norte/CE.
Consta no documento de ID 721624 despacho determinando ao Cartório a expedição do documento, o que foi prontamente
atendimento, consoante documento de ID 755761.
Portanto, ausente qualquer motivo impeditivo, defiro o pedido inicial, com a entrega do documento solicitado ao peticionante.
Providências cabíveis.
Guaraciaba do Norte, 23/03/2020.
Juliana Bragança Fernandes Lopes
Juíza Eleitoral da 74ªZE
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