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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 12/2020
Dispõe sobre a designação de servidores do quadro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para cumprimento de
mandados judiciais em caráter não eventual e por período determinado.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas competências legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE nº 23.527/2017 e a previsão contida no art. 6° da Resolução TRE n°
696/2018;
CONSIDERANDO a exiguidade e a peremptoriedade dos prazos judiciais durante o período eleitoral e a necessidade do
cumprimento célere das intimações e citações pessoais dirigidas a candidatos, partidos políticos e coligações;
CONSIDERANDO a solicitação oriunda da Secretaria Judiciária deste Tribunal constante do PAD N° 15.976/2018;
CONSIDERANDO o despacho exarado no doc PAD 203413/2019 que autoriza a prorrogação da Portaria n.º 936/2018;
R E S O L V E:
Art. 1º A Portaria n° 936/2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4° (..)
I – Em caráter não eventual, até a data de 31 de dezembro de 2020:
a)
Márcio Sampaio Teixeira, Técnico Judiciário do quadro permanente deste Tribunal, lotado da Seção de
Gerenciamento de Dados Partidários;
b)
Rogério da Silva Lopes, Técnico Judiciário do quadro permanente deste Tribunal, lotado na Seção de Processamento
2;"
Art. 2° Ficam convalidados os atos praticados pelos Servidores acima elencados, no uso de suas atribuições, desde o dia 01o
de janeiro de 2020 até a publicação da presente portaria no DJE.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE N.º 8/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso LX, do Regimento Interno deste Tribunal e CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo Digital (PAD) n.°
22.665/2019,
RESOLVE designar os servidores Águeda Odete Gurgel de Lima - COEJE, Hugo Pereira Filho - DIGER, José Vasconcelos
Arruda Filho – SEBIM, Nágila Maria de Melo Angelim – SEDIT, Allander Caçula Mendes – ASJUR, Ivo Almino Gondim –
COSEG, Lis Rodrigues Damasceno – ASCOM, Gladstone Façanha Barbosa Lima – SAD e Vicente José de Aragão Rodrigues
– COFIC, para, sob a coordenação da primeira, compor Grupo de Trabalho (GT) responsável pela elaboração e a publicação
de livro impresso acerca da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ficando estipulado o prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza, 7 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
CORRIGENDA NA PORTARIA Nº 11-2020 - JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA
CORRIGENDA Na Portaria n.º 11/2020, de 7.1.2020, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, Edição n.º 005, de
8.1.2020, onde se lê “FLÁVIO VINÍCIUS BASTOS DE SOUSA”, leia-se “FLÁVIO VINÍCIUS BASTOS SOUSA”. CIENTIFIQUESE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 8 de janeiro de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
79º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa
inclusão de itens para fechamentos hidráulicos dos equipamentos de climatização. Supressão dos itens 14.400 a 14.403 da
planilha do 36º Aditivo e itens 14.430, 14.431 e 14.434 da planilha do 37º Aditivo. A alteração presente importa em um
acréscimo de R$ 69.655,62 (sessenta e nove mi, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e em uma
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supressão de R$ 33.523,92 (trinta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), correspondente aos
percentuais aproximados de 0,1306% e 0,0626%, respectivamente, do valor inicial atualizado do contrato. O presente termo
aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual.
Fundamento: art. 65, inciso I, e §1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017
e na decisão contida no Processo PAD n.º 12.322/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira
Máximo, Presidente. DATA: 08/01/2020
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE-CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Portarias
Portaria nº. 1/2020
PORTARIA n° 1/2020
O Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, Corregedor Regional Eleitoral do Ceará, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
RESOLVE,
Art. 1º. Designar os seguintes servidores para compor as equipes de auxiliares da Corregedora Regional Eleitoral durante os
trabalhos relacionados aos Ciclos de Correições e Inspeções de 2020, nos locais e datas designados nos calendários
constantes dos Provimentos de Correições e Inspeções expedidos por esta CRE:
I - Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SCR) - Maria Cecília de Sá Arruda, Caio Aprígio Moreira Silveira, Daniellle
Ribeiro Furtado Barbosa Mendes, Glavany Lima Maia Vieira e Jehovah Alves Damasceno Netto.
II - Coordenadoria de Assuntos Jurídicos e Correicionais (CAJUC) - Carlos André Oliveira Bezerra e Regina Célia Carvalho
Campos.
III - Seção de Orientação, Inspeções e Correições Eleitorais (SEOCE) - André Luís Pessoa Ramalho Vianna, Jacinto Botelho
Lócio, Manoel Gonzaga de Araújo Filho e Mário Sérgio Andrade Cavalcante.
IV - Seção de Processos de Competência Originária (SEPCO) - Karine Raffaeli Frota Nóbrega de Faria Nunes, Aline Maria
Gomes de Carvalho e Renata Arraes Barroso.
V - Coordenadoria de Supervisão e Fiscalização do Cadastro Eleitoral (COFIC) - Vicente José de Aragão Rodrigues e
Raphaela Maria Rodrigues de Castro Lima.
VI - Seção de Direitos Políticos e Regularização de Situação Eleitoral - (SEDIP) - José Ribeiro Filho, Diego Feitosa de Oliveira
e Rodrigo Santos Rocha.
VII - Seção de Orientação, Supervisão e Fiscalização do Cadastro (SOSFI) - Felipe Gouveia Coutinho e Lenina Beserra Coelho
Canamary
VIII - Assessoria da Vice-Presidência (ASVIC) - Érita de Vasconcelos Barros, Marcos Heleno Lopes Oliveira, Renato Vilanova
Soares Barbosa e Vicente de Castro Bonfim Neto.
Art. 2º. O secretário da inspeção ou correição será designado no ato das atividades, dentre os servidores elencados no art. 1º.
Art. 3º. Em caso de deslocamento do Corregedor Regional Eleitoral para presidir as inspeções, a equipe de servidores de que
trata o artigo 1º fica designada para assessorar e prestar assistência ao Corregedor durante a viagem, na forma dos artigos 4º,
V, “c”, da Resolução TRE/CE 640/2016 e 12, da Resolução TSE n.º 23.323/2010.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza,10 de janeiro de 2020.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
Corregedor Regional Eleitoral
Provimentos
PROVIMENTO CRE/CE Nº. 1/2020
PROVIMENTO CRE/CE n° 1/2020
Altera os Ciclos II e III no Calendário de Correições e Inspeções para o ano de 2020, previsto no art. 1° do Provimento CRE/CE
n° 27/2019.
O DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 26, incisos II, III, V, VIII a XI e XIV a XVI do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o calendário previsto para os Ciclos II e III, disposto no caput do art. 1° do Provimento CRE/CE n° 27/2019;
CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 1° do citado Provimento prevê que, a critério do Corregedor Regional
Eleitoral, o calendário dos ciclos de correições e inspeções poderá ser alterado, acrescendo-se ou suprimindo-se as correições
e inspeções, e, bem assim, o horário do início das atividades;
RESOLVE:
Art. 1º. Altera os Ciclos II e III no Calendário de Correições e Inspeções para o ano de 2020, previsto no art. 1° do Provimento
CRE/CE n° 27/2019, que será cumprido na seguinte ordem:
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CALENDÁRIO DE CORREIÇÕES E INSPEÇÕES – ANO DE 2020
II CICLO
Março – Dias 2 a 6
Zona

Sede

Data

Horário

Modalidade

006ª

Quixadá

2.03.2020

09:00

Inspeção

105ª

Capistrano

3.03.2020

09:00

Inspeção

067ª

Aracoiaba

4.03.2020

09:00

Inspeção

052ª

Redenção

5.03.2020

09:00

Inspeção

005ª

Baturité

6.03.2020

09:00

Inspeção

III CICLO
MAIO – Dias 18 a 22
Zona

Sede

Data

Horário

Modalidade

055ª

Solonópole

18.05.2020

09:00

Inspeção

012ª

Senador Pompeu

19.05.2020

09:00

Inspeção

059ª

Pedra Branca

20.05.2020

09:00

Inspeção

046ª

Mombaça

21.05.2020

09:00

Inspeção

011ª

Quixeramobim

22.05.2020

09:00

Inspeção

Parágrafo único. A critério do Corregedor Regional Eleitoral, o presente calendário poderá ser alterado, acrescendo-se ou
suprimindo-se as correições e inspeções, e, bem assim, o horário do início das atividades.
Art. 2º. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Fortaleza, 9 de janeiro de 2019.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
Corregedor Regional Eleitoral
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Portarias
PORTARIA Nº 30 / 2020
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições legais e regimentais, e
considerando a deliberação do Comitê Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por ocasião da 16ª Reunião do
Comitê Estratégico, realizada em 04 de novembro de 2019,
RESOLVE prorrogar o prazo para conclusão das atividades do Grupo de Trabalho com a temática Técnicos de Urna e Força
de Trabalho, instituído pela Portaria TRE/CE nº 465/2019 e alterado pela Portaria TRE/CE nº 830/2019, para 31 de março de
2020.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 09 de janeiro de 2020.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO
Diretor-Geral do TRE/CE em exercício
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2020, Número 008

Fortaleza, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020

Página 5

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 16/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE n.º 941/2014, e
tendo em vista o contido no expediente PAD n.º 229/2020,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE n.º 1.310/2014, incluir a servidora RENATA ARRAES BARROSO no rol de
substitutos eventuais da Seção de Processos de Competência Originária – SEPCO.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 17/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 229/2020,
RESOLVE designar a servidora RENATA ARRAES BARROSO, para substituir, em caráter excepcional, KARINE RAFFAELI
FROTA NÓBREGA DE FARIA NUNES, na condição de Chefe da Seção de Processos de Competência Originária - SEPCO, no
período de 2 a 11.12.2019, por motivo de férias da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 24/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 23.594/2019,
RESOLVE designar a servidora requisitada deste Regional, BRUNA LIMA DE SOUSA, para substituir, em caráter excepcional,
ANTÔNIA RAIMUNDA NETA DA SILVA, na condição de Assistente I – FC I, responsável pelo Posto de Atendimento de
Saboeiro - 43ª Zona Eleitoral – Jucás, no dia 6.12.2019, em razão de compensação de carga horária da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 08 de janeiro de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 6/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no
exercício das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o disposto nos autos do PAD n.º 23.886/2019,
RESOLVE designar IARA GABRIELA MACEDO BENITEZ, servidora efetiva, para substituir, em caráter excepcional, ANTONIA
PEREIRA DE OLIVEIRA, na condição de Chefe da 59ª Zona Eleitoral – Pedra Branca, no dia 06.01.2020 por motivo de
recesso forense da titular e no período de 07 a 31.01.2020, por motivo de férias.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 03 de Janeiro de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 7/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no
exercício das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como, no parágrafo único, do art. 5º da resolução TSE n.º 23.539/2017, e
considerando o disposto nos autos do PAD n.º 109/2020,
RESOLVE designar a servidora MARIA POMPÉIA RIOS, para substituir, em caráter excepcional, JÚLIA ALEXANDRE LOBÃO,
na condição de Assistente I, nível FC-1, responsável pelo posto de atendimento do Shopping Riomar Kennedy, nos dias
30.12.2019, 2 e 3.1.2020, por motivo de recesso forense da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
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PORTARIA TRE/CE N.º 34/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 472/2020,
RESOLVE designar a servidora MÔNICA SOUSA CASTELO BRANCO GONÇALVES, para substituir, em caráter excepcional,
ALAÍSE AZEVEDO RODRIGUES MOTA, na condição de Coordenadora de Educação e Desenvolvimento - COEDE, no dia
8.1.2020, por motivo de licença para tratamento de saúde da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de janeiro de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 35/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 24.080/2019,
RESOLVE designar o servidor FELIPE LEÃO DE ARAÚJO, para substituir, em caráter excepcional, LUARA NOBRE ARAGÃO,
na condição de Chefe da Seção de Administração Predial - SAPRE, no período de 7 a 17.1.2020, por motivo de férias da
titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de janeiro de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 33/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no
exercício das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como, no parágrafo único, do art. 5º da resolução TSE n.º 23.539/2017, e
considerando o disposto nos autos do PAD n.º 109/2020,
RESOLVE designar a servidora FLÁVIA ELLERY MONTEIRO PESSOA, para substituir, em caráter excepcional, MÁRCIA
BASTOS DA SILVA, na condição de Assessora do Juiz 5 (ASJU 5), no período de 7 a 17.1.2020, em razão de férias da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de janeiro de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
008ª Zona Eleitoral
Editais
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
EDITAL Nº 001/2020
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
A Excelentíssima Sra. Dra. Janaína Graciano de Brito, MM. Juíza da 8ª Zona Eleitoral, com sede no município de Aracati-CE,
no uso de suas atribuições legais e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento CRE/CE 7/2014, e do
Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento CRE/CE 1/2014;
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de DEZEMBRO/2019, nesta 08ª Zona Eleitoral, conforme
Relatório "ASE Atualizados no Cadastro", ANEXO I, extraído do Sistema ELO, publicada no átrio do Cartório Eleitoral.
Termos em que, com fundamento no art. 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência aos interessados do cancelamento e/ou
suspensão das inscrições eleitorais supracitadas, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente Edital do Diário de
Justiça Eletrônico -DJE, na forma do Provimento CRE/CE 02/2011, e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral, pelo prazo de 10
(dez) dias.
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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Dado e passado nesta cidade de Aracati/CE, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de 2020. Eu, Glaucio Lucas Silva de
Souza, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Janaína Graciano de Brito
Juíza Eleitoral

025ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N 02/2020
RELAÇÃO DE TÍTULOS IMPRESSOS PARA AFIXAÇÃO
O MM. Juiz Eleitoral Dr. Hugo Gutparakis de Miranda, respondendo pela 25ª Zona Eleitoral sediada em Granja-CE, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Resolução TSE n. 21.538/2003, art. 17, § 1°, e art. 18, §§ 4° e 5°; RESOLVE:
Colocar à disposição dos delegados de Partidos Políticos, pelo prazo de 10 (dez) dias, para fins de ciência e possível
impugnação, as relações dos eleitores revisados no município de Granja, que por este Juiz foram deferidos os pedidos de
Alistamento/Transferência/Revisão, referente a segunda quinzena do mês de DEZEMBRO/2020, processados pelo sistema de
informática da Justiça Eleitoral, ELO, conforme relatório de afixação de título impresso à exceção dos requerimentos incluídos
em diligência, que serão apreciados posteriormente.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, para que fosse afixado, no local de
costume deste Cartório Eleitoral, o presente Edital, para ciência dos interessados, a fim de que qualquer interessado possa, em
petição fundamentada, impugnar a relação supracitada.
Dado e passado nesta cidade de Granja/CE, aos 7 (sete) dias do mês de janeiro do ano de 2020, eu, Mariana dos Reis da
Costa, servidora da 25 Zona de Granja, digitei o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25 ZE

043ª Zona Eleitoral
Decisões
AÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 35-24.2018.6.06.0043 (protocolo nº 26561/2018)
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: CLAUDINEY FERREIRA GUIMARÃES
ADVOGADOS: JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE, OAB/CE Nº 23201 e DANILSON DE CARVALHO PASSOS, OAB/CE
Nº 20322
DECISÃO
Vistos etc.
CLAUDINEY FERREIRA GUIMARÃES solicitou, por intermédio da petição de fls. 49/51, a restituição do valor pago a título de
fiança, conforme depósito judicial de fls. 54/56 do processo nº 149-31.2016.6.06.0043 anexado a estes autos, em razão da sua
absolvição.
Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público Eleitoral se manifestou favoravelmente ao pleito (fls. 52/53).
É o relatório, no essencial.
O requerimento em análise encontra fundamento legal no artigo 337 do CPP que preleciona: “Art. 337. Se a fiança for
declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o
valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”
E, considerando que o disposto no parágrafo único do art. 336 refere ao caso de prescrição depois da sentença condenatória,
portanto, não sendo o caso destes autos, entendo que a fiança deve ser restituída integralmente ao requerente com a devida
atualização.
Frise-se que o preceito legal não faz distinções quando ao motivo pelo qual a parte foi absolvida, mas tão somente menciona o
caso de absolvição, portanto, não importa se decorreu da dúvida, da insuficiência de provas, dentre outros.
Nesse sentido segue entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU ABSOLVIDO. PERDA DA FIANÇA. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES LEGAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. RECURSO. PROVIMENTO.
I - Não ocorrendo as hipóteses legais de perdimento da fiança, deve o
seu valor integral ser restituído ao réu.
II - Recurso que se dá provimento. (Apelação, Processo nº 0009581-16.2015.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento:
04/07/2018)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido do requerente, no sentido de possibilitar a devolução do valor pago a título de fiança.
Expeça-se alvará para levantamento do valor atualizado.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o peticionante por meio de seu advogado para comparecer ao Cartório Eleitoral e receber o alvará.
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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Expedientes necessários.
Oportunamente, arquive-se.
Jucás/CE, 18 de dezembro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Atos Diversos
INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO AO CARTÓRIO
AÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 35-24.2018.6.06.0043 (protocolo nº 26561/2018)
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: CLAUDINEY FERREIRA GUIMARÃES
ADVOGADOS: JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE, OAB/CE Nº 23201 e DANILSON DE CARVALHO PASSOS, OAB/CE
Nº 20322
DE ORDEM do MM Juiz Eleitoral respondendo por esta 43ª ZE, Dr. Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra. INTIMO
Claudiney Ferreira Guimarães, por seus advogados, para comparecer ao Cartório Eleitoral, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, com a finalidade de receber alvará judicial para levantamento da fiança.
Antônio Ednaldo Lemos
Chefe do Cartório Eleitoral da 043ª Zona/CE

105ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 84-73.2018.6.06.0105 - PCE
OBJETO: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2018 - Capistrano-CE – Contas Não Prestadas
INTERESSADO(S):
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB – Comissão Provisória Municipal – Capistrano - CE
ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO – Ex-Presidente
FRANCISCO DANIEL SOARES COSTA – Ex-Tesoureiro
Presidente do Diretório Estadual do MDB
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ausência de prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB – Comissão Provisória Municipal – Capistrano - CE, não atendendo ao disposto no art. 52 da Res. TSE nº
23.553/2017, conforme consta da informação da Chefia do Cartório, à fl. 2.
Embora devidamente notificados, os dirigentes da Comissão Provisória Municipal e do Diretório Estadual mantiveram-se
inertes, não apresentando as contas, conforme certidão, de fl. 25.
À fl. 7, certidão de que não foram encontradas, para o prestador das contas, no sistema SPCE - Eleições 2018, informações
relacionadas ao recebimento de recursos de Fundo Partidário, Fonte Vedada ou RONI - Recurso de Origem Não identificada.
À fl. 8, espelho de consulta do sistema SPCE, com informação de que não há informações de contas bancárias para o
prestador de contas, referente às Eleições de 2018.
À fl. 27/27v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam julgadas como não prestadas as referidas
contas de campanha do órgão municipal do partido omisso.
É o breve relatório. Decido.
Preceitua a Resolução TSE n.° 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral
de 2018:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas
esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso III).
(...)
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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(...)
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
darestrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
As contas devem ser consideradas como "não prestadas" quando o partido não as apresentar regularmente e, após
devidamente notificado para tal providência dentro do prazo de 3 dias, permanecer inerte, consoante disposição do art. 52, §
6º, incisos IV e VI, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A ausência de movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro também não isenta o partido do dever de
prestar contas na forma mencionada em resolução.
A inércia comprovada da agremiação partidária em não apresentar suas contas, mesmo após intimada, dá ensejo às
penalidades decorrentes, uma vez que se trata de obrigação contínua e específica inerente e de conhecimento de todos os
partidos políticos brasileiros.
Respeitadas, pois, as fases para apresentação e manifestação sobre as contas sem qualquer providência por parte dos
responsáveis e pela agremiação partidária, não há alternativa a não ser o julgamento das contas como não prestadas, além da
aplicação das consequentes penalidades, tendo em vista a ausência de elementos mínimos necessários à análise das contas.
No presente caso, porém, não será analisada a possibilidade de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário,
prevista no artigo 83, caput, inciso II (parte final) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, tendo em vista a decisão do Tribunal
Pleno do STF que, por maioria, em julgamento definitivo de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF,
publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, nº 277/2019, de 13 de dezembro de 2019, julgou
parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018,
afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional
ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995, nos termos do voto.
Ante o exposto, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Comissão Provisória Municipal – Capistrano - CE, referente às
Eleições de 2018, determinando, com base no artigo 83, caput, inciso II, da Res.-TSE n.° 23.553/2017, a perda do direito ao
repasse de cotas do fundo partidário para tal agremiação enquanto perdurar a situação irregular.
Feitas as comunicações necessárias aos diretórios nacional e regional do partido e anotado o resultado do julgamento no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, arquivem-se estes autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Capistrano-CE, 09 de janeiro de 2020
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª, em respondência
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 87-28.2018.6.06.0105 - PCE
OBJETO: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2018 - Aratuba-CE – Contas Não Prestadas
INTERESSADO(S):
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB – Aratuba - CE – Comissão Provisória Municipal – Aratuba - CE
João Evangelista de Sousa – Presidente
Gutiane Albino Martins – Tesoureiro
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB – Diretório ESTADUAL - CEARÁ
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ausência de prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB –
Aratuba - CE – Comissão Provisória Municipal – Aratuba - CE, não atendendo ao disposto no art. 52 da Res. TSE nº
23.553/2017, conforme consta da informação da Chefia do Cartório, à fl. 2.
Embora devidamente notificados, os dirigentes da Comissão Provisória Municipal, mantiveram-se inertes, não apresentando as
contas, conforme certidão, de fl. 19.
À fl. 6, certidão de que não foram encontradas, para o prestador das contas, no sistema SPCE - Eleições 2018, informações
relacionadas ao recebimento de recursos de Fundo Partidário, Fonte Vedada ou RONI - Recurso de Origem Não
identificada..
À fl. 7, espelho de consulta do sistema SPCE, com informação de que não há extrato eletrônico de instituições bancárias para
o prestador das conta em análise.
Às fls. 21/21v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam julgadas como não prestadas as referidas
contas de campanha do órgão municipal do partido omisso, nos termos do artigo 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução do TSE
nº 23.553/2017.
É o breve relatório. Decido.
Preceitua a Resolução TSE n.° 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral
de 2018:

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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Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas
esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiroturno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso III).
(...)
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
(...)
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
darestrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
As contas devem ser consideradas como "não prestadas" quando o partido não as apresentar regularmente e, após
devidamente notificado para tal providência dentro do prazo de 3 dias, permanecer inerte, consoante disposição do art. 52, §
6º, incisos IV e VI, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A ausência de movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro também não isenta o partido do dever de
prestar contas na forma mencionada em resolução.
A inércia comprovada da agremiação partidária em não apresentar suas contas, mesmo após intimada, dá ensejo às
penalidades decorrentes, uma vez que se trata de obrigação contínua e específica inerente e de conhecimento de todos os
partidos políticos brasileiros.
Respeitadas, pois, as fases para apresentação e manifestação sobre as contas sem qualquer providência por parte dos
responsáveis e pela agremiação partidária, não há alternativa a não ser o julgamento das contas como não prestadas, além da
aplicação das consequentes penalidades, tendo em vista a ausência de elementos mínimos necessários à análise das contas.
No presente caso, porém, não será analisada a possibilidade de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário,
prevista no artigo 83, caput, inciso II (parte final) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, tendo em vista a decisão do Tribunal
Pleno do STF que, por maioria, em julgamento definitivo de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF,
publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, nº 277/2019, de 13 de dezembro de 2019, julgou
parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018,
afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional
ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995, nos termos do voto.
Ante o exposto, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB – Aratuba - CE – Comissão Provisória Municipal – Aratuba - CE, referente
às Eleições de 2018, determinando, com base no artigo 83, caput, inciso II, da Res.-TSE n.° 23.553/2017, a perda do direito ao
repasse de cotas do fundo partidário para tal agremiação enquanto perdurar a situação irregular.
Feitas as comunicações necessárias aos diretórios nacional e regional do partido e anotado o resultado do julgamento no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, arquivem-se estes autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Capistrano-CE, 09 de 01 de 2020.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª, em respondência
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 81-21.2018.6.06.0105 - PCE
OBJETO: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2018 - Capistrano-CE – Contas Não Prestadas
INTERESSADO(S):
PARTIDO DEMOCRATAS - DEM – Comissão Provisória Municipal – Capistrano - CE
ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO - Presidente
PEDRO LIMA DE SOUZA – Tesoureiro
SENTENÇA
Vistos etc.

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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Trata-se de ausência de prestação de Contas de Campanha das Eleições 2018 do PARTIDO DEMOCRATAS - DEM –
Comissão Provisória Municipal – Capistrano - CE, não atendendo ao disposto no art. 52 da Res. TSE nº 23.553/2017,
conforme consta da informação da Chefia do Cartório, à fl. 2.
Embora devidamente notificados, os dirigentes da Comissão Provisória Municipal mantiveram-se inertes, não apresentando as
contas, conforme certidão, de fl. 29.
À fl. 7, certidão de que não foram encontradas, para o prestador das contas, no sistema SPCE - Eleições 2018, informações
relacionadas ao recebimento de recursos de Fundo Partidário, Fonte Vedada ou RONI - Recurso de Origem Não identificada.
À fl. 8, espelho de consulta do sistema SPCE, com informação de que não há informações de contas bancárias para o
prestador de contas, referente às Eleições de 2018.
À fl. 31/31v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam julgadas como não prestadas as referidas
contas de campanha do órgão municipal do partido omisso.
É o breve relatório. Decido.
Preceitua a Resolução TSE n.° 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral
de 2018:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas
esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso III).
(...)
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
(...)
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
darestrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
As contas devem ser consideradas como "não prestadas" quando o partido não as apresentar regularmente e, após
devidamente notificado para tal providência dentro do prazo de 3 dias, permanecer inerte, consoante disposição do art. 52, §
6º, incisos IV e VI, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A ausência de movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro também não isenta o partido do dever de
prestar contas na forma mencionada em resolução.
A inércia comprovada da agremiação partidária em não apresentar suas contas, mesmo após intimada, dá ensejo às
penalidades decorrentes, uma vez que se trata de obrigação contínua e específica inerente e de conhecimento de todos os
partidos políticos brasileiros.
Respeitadas, pois, as fases para apresentação e manifestação sobre as contas sem qualquer providência por parte dos
responsáveis e pela agremiação partidária, não há alternativa a não ser o julgamento das contas como não prestadas, além da
aplicação das consequentes penalidades, tendo em vista a ausência de elementos mínimos necessários à análise das contas.
No presente caso, porém, não será analisada a possibilidade de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário,
prevista no artigo 83, caput, inciso II (parte final) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, tendo em vista a decisão do Tribunal
Pleno do STF que, por maioria, em julgamento definitivo de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF,
publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, nº 277/2019, de 13 de dezembro de 2019, julgou
parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018,
afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional
ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995, nos termos do voto.
Ante o exposto, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as
contas do PARTIDO DEMOCRATAS – DEM – Comissão Provisória Municipal – Capistrano - CE, referente às Eleições de
2018, determinando, com base no artigo 83, caput, inciso II, da Res.-TSE n.° 23.553/2017, a perda do direito ao repasse de
cotas do fundo partidário para tal agremiação enquanto perdurar a situação irregular.
Feitas as comunicações necessárias aos diretórios nacional e regional do partido e anotado o resultado do julgamento no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, arquivem-se estes autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Capistrano-CE, 09 de 01 de 2020
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral da 105ª, em respondência
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INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº: 85-58.2018.6.06.0105
ASSUNTO: Prestação de Contas de Partido – Eleições 2018
INTERESSADO(S):
- PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – Órgão Definitivo – Capistrano/CE
- LÁSARO DE LIMA CAVALCANTE - Presidente
- GIULIANO FARIAS MACIEL - Tesoureiro
ADVOGADO(A): Francisco Warney Barros - OAB/CE Nº 31.543
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha referente às Eleições 2018 apresentada pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT – Órgão Definitivo – Capistrano/CE.
As prestações de contas finais do 1º e do 2º turnos foram apresentadas intempestivamente, contrariando os termos do art.
52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, nelas não constando qualquer movimentação financeira, mas apenas de recursos
estimáveis.
Às fls. 36/37, consta Parecer Técnico Conclusivo da Comissão de Análise das Prestações de Contas pela desaprovação das
contas, no qual testifica que houve omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial, em desrespeito ao art. 50, II e §
4° da Resolução TSE nº 23.553/2017. Consigna ainda que não houve abertura de conta bancária específica destinada à
movimentação de recursos de campanha, contrariando exigência imposta a todos os partidos nos termos dos arts. 3º e 10 da
citada Resolução TSE nº 23.553/2017 e, por consequência, ficou impedida a apresentação de extratos bancários, peças
essas obrigatórias que deveriam integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Instado a se pronunciar, o órgão do Ministério Público Eleitoral, considera as irregularidades alinhadas no parecer conclusivo
da Comissão de Análise das Prestações de Contas, suficientes para a rejeição das contas, por representarem vícios graves e
insanáveis, que contrariam dispositivos centrais da Lei n.º 9.504/97, referentes à movimentação financeira da campanha e à
correspondente prestação de contas de campanha, bem como da Resolução TSE n.º 23.553/2017, manifestando-se pela
desaprovação das contas, às fls. 39/39v.
É o Relatório.
Passo a decidir.
A prestação de contas de campanha referente às Eleições de 2018 está disciplinada pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução
TSE n.º 23.553/2017 que dispõe sobre a arrecadação e a aplicação de recursos por candidatos e partidos políticos em
campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral nas eleições de 2018.
Nos termos do art. 49 da Resolução do TSE nº 23.553/2017, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, vigentes a pós a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias, são obrigados a apresentar a Prestação de
Contas Final de campanha perante os Juízos Eleitorais e no sistema desta Justiça Especializada.
A sobredita Resolução determina ainda no seu artigo 77 que a Justiça Eleitoral verificará a regularidades das contas, decidindo
pela aprovação, quando estiverem regulares; pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidades; pela desaprovação, quando constatadas falhas que lhes comprometam a regularidade ou,
ainda, pela sua não prestação.
No caso em apreço, noto que os interessados apresentaram, de forma precária aprestação de contas, visto que não
apresentaram a prestação de contas parcial, em desrespeito ao art. 50 da Resolução TSE nº 23.553/2017, e o que é mais
grave, não providenciou a abertura de conta bancária específica destinada à movimentação de recursos de campanha,
descumprindo os termos dos seus artigos 3º e 10, constituindo-se em irregularidade insanável, que compromete as contas. O
descumprimento dessa exigência levou o partido, por consequência, à infração do disposto no art. 56 da referida norma, uma
vez que, inexistindo conta bancária, não há, evidentemente, extratos bancários a apresentar, documentos esses
fundamentais para a análise das contas.
Confiram-se os dispositivos legais da citada Resolução sobre as questões, "in verbis":
"Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos políticos e candidatos deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha; e
(...)
Art. 10 (...)
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
(...)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham
aber to a conta "Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
(...)
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde
o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
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(...)
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
(...)"
A respeito da necessidade de apresentação dos extratos bancários, cito o seguinte julgado:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CAMPANHA ELEITORAL
DE
2014.
CONTAS
DE
PARTIDO DESAPROVADAS.
1. Esta Corte já decidiu que "a ausência dos extratos bancários definitivos relativos a todo o período de campanha (documento
de cunho obrigatório) configura irregularidade grave e compromete o efetivo controle das contas de campanha pela
Justiça Eleitoral. Precedentes" (AgR-REspe nº 1779-55, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 3.8.2016).
(...)" - (Recurso Especial Eleitoral nº 111988, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 27/09/2016, Página 92)
Tratam-se, pois, a ausência de abertura de conta bancária específica destinada à movimentação de recursos de campanha e,
por consequência, a ausência de extratos bancários, de irregularidades graves que comprometem a transparência e a lisura
das contas, além de inviabilizar o conhecimento da real movimentação financeira e patrimonial do partido, justificando a sua
desaprovação.
Diante da motivação acima exposta, em consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença, para que surta seus
efeitos legais, desaprovadas as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – Órgão Definitivo – Capistrano/CE,
relativas às Eleições de 2018, nos termos nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 c/c art. 77, III, da Resolução
TSE n.º 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, perdendo o órgão partidário o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário nos 3 (três) meses do exercício seguinte ao do trânsito desta sentença, com fulcro no art. 77, §§ 4º e 6º da
citada resolução.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, conforme preceitua o
art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012.
Com a publicação da presente decisão no Diário da Justiça Eletrônico passará a correr o prazo para a interposição de eventual
recurso, conforme dispõe o art. 88 da Res. TSE n.º 23.553/2017.
Certificado o trânsito em julgado, intime-se o Ministério Público Eleitoral da sentença e para que se manifeste acerca da
necessidade de extração de cópia dos autos, para os fins do artigo 84 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Caso haja requerimento nesse sentido, deverá o Cartório Eleitoral providenciar a extração de cópia do feito e remetê-la ao
MPE. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.
Capistrano-CE, 09 de janeiro de 2020.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência - 105ªZE Capistrano-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº: 67-37.2018.6.06.0105
ASSUNTO: Prestação de Contas de Partido – Eleições 2018
INTERESSADO(S):
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, Comissão Provisória - ITAPIÚNA - CE
- MARIA DO CARMO SILVA DIAS, Presidente
- JOSÉ EDINARDO BEZERRA MENDES, Tesoureiro
ADVOGADO(A): Angerlene de Sousa Justa, OAB/CE Nº25.466
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha referente às Eleições 2018 apresentada pelo PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, Comissão Provisória - ITAPIÚNA – CE.
A prestação de contas final foi apresentada intempestivamente, em 22/03/2019, contrariando os termos do art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, não constando qualquer movimentação financeira, mas apenas de recursos estimáveis.
Em cumprimento a diligência, foi apresentada, porém, fora do prazo da respectiva notificação, de fls. 47/48, a prestação de
contas retificadora, às fls. 50/62, nos termos do art. 74, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017
Às fls. 68/69, consta Parecer Técnico Conclusivo da Comissão de Análise das Prestações de Contas pela desaprovação das
contas, no qual testifica que houve omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial, em desrespeito ao art. 50, II e §
4° da Resolução TSE nº 23.553/2017. Consigna ainda que, embora o partido tenha informado na prestação de conta
retificadora, a abertura, em 02/05/2018, de conta bancária específica para a movimentação de recursos de campanha de
número "13.574-7, Ag. 3960-8 do Banco do Brasil, esta foi encerrada antecipadamente, em 16/06/2018, por ausência de
movimentação financeira, conforme justificativa do partido, à fl. 51, e do consta dos termos pertinentes firmados junto ao banco
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e anexados aos autos, restando, assim, demonstrada a inexistência de conta bancária ativa para os citados fins, obrigatória a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, contrariando exigência imposta a todos os partidos e candidatos nos termos dos arts. 3º
e 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e, por consequência, ficou impedida a apresentação de extratos bancários, peças
essas obrigatórias que deveriam integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Instado a se pronunciar, o órgão do Ministério Público Eleitoral, considera as irregularidades alinhadas no parecer conclusivo
da Comissão de Análise das Prestações de Contas, suficientes para a rejeição das contas, por representarem vícios graves e
insanáveis, que contrariam dispositivos centrais da Lei n.º 9.504/97, referentes à movimentação financeira da campanha e à
correspondente prestação de contas de campanha, bem como da Resolução TSE n.º 23.553/2017, manifestando-se pela
desaprovação das contas, às fls. 71/71v.
É o Relatório.
Passo a decidir.
A prestação de contas de campanha referente às Eleições de 2018 está disciplinada pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução
TSE n.º 23.553/2017 que dispõe sobre a arrecadação e a aplicação de recursos por candidatos e partidos políticos em
campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral nas referidas eleições.
Nos termos do art. 49 da Resolução do TSE nº 23.553/2017, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, vigentes a pós a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias, são obrigados a apresentar a Prestação de
Contas Final de campanha perante os Juízos Eleitorais e no sistema desta Justiça Especializada.
A sobredita Resolução determina ainda no seu artigo 77 que a Justiça Eleitoral verificará a regularidades das contas, decidindo
pela aprovação, quando estiverem regulares; pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidades; pela desaprovação, quando constatadas falhas que lhes comprometam a regularidade ou,
ainda, pela sua não prestação.
No caso em apreço, noto que os interessados apresentaram, de forma precária aprestação de contas, visto que não
apresentaram a prestação de contas parcial, em desrespeito ao art. 50 da Resolução TSE nº 23.553/2017, e o que é mais
grave, embora tenha providenciada a abertura de conta bancária específica destinada à movimentação de recursos de
campanha, não a manteve ativa no período obrigatório, contado a partir 15 de agosto do ano eleitoral, contrariando exigência
imposta a todos os partidos e candidatos nos termos dos arts. 3º e 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017, constituindo-se em
irregularidade insanável, que compromete as contas. O descumprimento dessa exigência levou o partido, por consequência, à
infração do disposto no art. 56 da referida norma, uma vez que, inexistindo conta bancária ativa, não há, evidentemente,
extratos bancários a apresentar, documentos esses fundamentais para a análise das contas.
Confiram-se os dispositivos legais da citada Resolução sobre as questões, "in verbis":
"Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos políticos e candidatos deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha; e
(...)
Art. 10 (...)
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
(...)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham
aber to a conta "Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
(...)
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde
o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
(...)"
A respeito da necessidade de apresentação dos extratos bancários, cito o seguinte julgado:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CAMPANHA ELEITORAL
DE
2014.
CONTAS
DE
PARTIDO DESAPROVADAS.
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1. Esta Corte já decidiu que "a ausência dos extratos bancários definitivos relativos a todo o período de campanha (documento
de cunho obrigatório) configura irregularidade grave e compromete o efetivo controle das contas de campanha pela
Justiça Eleitoral. Precedentes" (AgR-REspe nº 1779-55, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 3.8.2016).
(...)" - (Recurso Especial Eleitoral nº 111988, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 27/09/2016, Página 92)
Tratam-se, pois, a ausência de conta bancária específica ativa destinada à movimentação de recursos de campanha e, por
consequência, a ausência de extratos bancários, de irregularidades graves que comprometem a transparência e a lisura das
contas, além de inviabilizar o conhecimento da real movimentação financeira e patrimonial do partido, justificando a sua
desaprovação.
Diante da motivação acima exposta, em consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença, para que surta seus efeitos
legais, desaprovadas as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, Comissão Provisória ITAPIÚNA - CE, relativas às Eleições de 2018, nos termos nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 c/c art. 77, III,
da Resolução TSE n.º 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, perdendo o órgão partidário o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário nos 3 (três) meses do exercício seguinte ao do trânsito desta sentença, com fulcro no art. 77, §§ 4º
e 6º da citada resolução.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, conforme preceitua o
art. 9º, II da Resolução do TSE nº 23.384/2012.
Com a publicação da presente decisão no Diário da Justiça Eletrônico passará a correr o prazo para a interposição de eventual
recurso, conforme dispõe o art. 88 da Res. TSE n.º 23.553/2017.
Certificado o trânsito em julgado, intime-se o Ministério Público Eleitoral da sentença e para que se manifeste acerca da
necessidade de extração de cópia dos autos, para os fins do artigo 84 da Resolução TSE n.º 23.553/2017. Caso haja
requerimento nesse sentido, deverá o Cartório Eleitoral providenciar a extração de cópia do feito e remetê-la ao MPE. Não
havendo manifestação, arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.
Capistrano-CE, 09 de janeiro de 2020.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência - 105ªZE Capistrano-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 40-20.2019.6.06.0105 - PC
OBJETO: Prestação de Contas – Exercício/2018 – Contas Não Prestadas
INTERESSADO(S):
- PL, Órgão PROVISÓRIO - ITAPIÚNA - CE
- RENE RIBEIRO, Presidente
- JOSÉ WILSON MENDES JÚNIOR, Tesoureiro
ADVOGADO: Não informado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual do Partido Liberal - PL, Órgão Provisório - Itapiúna - CE, atualmente ativa,
referente ao exercício financeiro de 2018, não atendendo ao disposto no art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95 c/c art. 28 da Res.
TSE nº 23.546/2017, conforme consta da informação da Chefia do Cartório, à fl. 2.
Regularmente notificados para prestarem as contas, os dirigentes do partido quedaram-se inertes, nos termos de certidão de fl.
12.
À fl. 08, espelho de consulta extraído do sistema SPCA, com informação de que não há CNPJ, cadastrado na base de dados
da Justiça Eleitoral, não constando, portanto, informações de nenhuma instituição bancária, relacionadas a extratos para o
exercício de 2018.
À fl. 10, certidão de que não consta emissão de recibos de doação em nome da direção municipal do partido.
À fl. 11, certidão de que nas prestações de contas das direções estadual e nacional do partido não constam informações de
eventuais repasses de cotas do fundo partidário à direção municipal.
Às fls. 14/14v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam declaradas como não prestadas as contas
do órgão municipal do partido omisso, com as consequentes sanções previstas na legislação.
Decido.
Os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente perante os juízos
eleitorais até 30 de abril, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/1995 e art. 28, caput, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Sob a égide da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo
democrático, devendo zelar minimamente, de acordo com as prescrições legais e constitucionais, pelo seu regular
funcionamento, prestando contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
De acordo com o §4º do art. 32, da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei. 13.165/2015, os órgãos que não
tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados de prestar
contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos nesse período, sendo regularmente processada na forma do artigo 45, Resolução TSE n.°
23.546/2017.
Da análise dos autos, constata-se que a Comissão Provisória Municipal do Partido em Itapiúna-CE encontra-se ativa e que não
apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018. Embora regularmente notificada, a agremiação
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partidária deixou transcorrer in albis o prazo, restando configurada, assim, a ausência da prestação de contas anual, relativa ao
exercício de 2018, contrariando o disposto no art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95 e arts. 4º, 28 e 29, XX, da Res. TSE nº
23.546/2017.
A prestação de contas objetiva principalmente o cumprimento da legislação eleitoral, com a finalidade de confirmar a correta
aplicação dos recursos gastos para a manutenção e funcionamento do órgão de direção. No caso de falta de prestação de
contas, o partido ficará sujeito às sanções previstas na legislação.
A Resolução do TSE 23.546/2017, assim determina:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
(…)
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto
não for regularizada a situação do partido político.
(…)
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem
como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Por outro lado, cumpre destacar recente decisão do Tribunal Pleno do STF que, por maioria, em julgamento definitivo de mérito
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, nº
277/2019, de 13 de dezembro de 2019, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à
Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017;
e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995,
nos termos do voto.
Isso posto, em face da omissão do partido, considerando o posicionamento do Ministério Público Eleitoral e com fundamento
nos supracitados dispositivos legais, julgo como não prestadas as contas do Partido Liberal – PL - Órgão Provisório Itapiúna - CE, referente ao exercício financeiro de 2018, e DETERMINO que a referida agremiação seja apenada com a
suspensão de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do referido órgão de direção municipal, em razão da
sobredita decisão exarada na ADI nº 6.032/DF.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Transitada em julgado, para o cumprimento do disposto no art. 60, I, “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifiquem-se os
órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta sentença para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
respectivo diretório municipal pelo prazo fixado.
Registrem-se os dados do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO do TSE,
conforme dispõe a Resolução nº 23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Capistrano-CE, 09 de janeiro de 2020.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência - 105ªZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 16-89.2019.6.06.0105 - PC
OBJETO: Prestação de Contas – Exercício/2018 – Contas Não Prestadas
INTERESSADO(S):
- DEM, Órgão PROVISÓRIO - Capistrano - CE
- ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO, Presidente
- PEDRO LIMA DE SOUZA, Tesoureiro
ADVOGADO: Não informado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual do Partido Democratas - DEM, Órgão Provisório - CAPISTRANO - CE,
atualmente ativa, referente ao exercício financeiro de 2018, não atendendo ao disposto no art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95
c/c art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, conforme consta da informação da Chefia do Cartório, à fl. 2.
Regularmente notificados para prestarem as contas, os dirigentes do partido quedaram-se inertes, nos termos de certidão de fl.
16.
À fl. 20, espelho de consulta com informação de que não há extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ relativo ao
exercício em análise.
À fl. 21, certidão de que não consta emissão de recibos de doação em nome da direção municipal do partido.
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À fl. 22, certidão de que nas prestações de contas das direções estadual e nacional do partido não constam informações de
eventuais repasses de cotas do fundo partidário à direção municipal.
Às fls. 24/24v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam declaradas como não prestadas as contas
do órgão municipal do partido omisso, com as consequentes sanções previstas na legislação.
Decido.
Os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente perante os juízos eleitorais até
30 de abril, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/1995 e art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Sob a égide da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo democrático,
devendo zelar minimamente, de acordo com as prescrições legais e constitucionais, pelo seu regular funcionamento, prestando
contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
De acordo com o §4º do art. 32, da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei. 13.165/2015, os órgãos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse período, sendo regularmente processada na forma do artigo 45, Resolução TSE n.° 23.546/2017.
Da análise dos autos, constata-se que a Comissão Provisória Municipal do Partido em Capistrano-CE encontra-se ativa e que
não apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018. Embora regularmente notificada, a
agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo, restando configurada, assim, a ausência da prestação de contas
anual, relativa ao exercício de 2018, contrariando o disposto no art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95 e arts. 4º, 28 e 29, XX, da
Res. TSE nº 23.546/2017.
A prestação de contas objetiva principalmente o cumprimento da legislação eleitoral, com a finalidade de confirmar a correta
aplicação dos recursos gastos para a manutenção e funcionamento do órgão de direção. No caso de falta de prestação de
contas, o partido ficará sujeito às sanções previstas na legislação.
A Resolução do TSE 23.546/2017, assim determina:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
(…)
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto
não for regularizada a situação do partido político.
(…)
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem
como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Por outro lado, cumpre destacar recente decisão do Tribunal Pleno do STF que, por maioria, em julgamento definitivo de mérito
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, nº
277/2019, de 13 de dezembro de 2019, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à
Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017;
e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995,
nos termos do voto.
Isso posto, em face da omissão do partido, considerando o posicionamento do Ministério Público Eleitoral e com fundamento
nos supracitados dispositivos legais, julgo como não prestadas as contas do Partido Democratas – DEM - Órgão Provisório CAPISTRANO - CE, referente ao exercício financeiro de 2018, e DETERMINO que a referida agremiação seja apenada com
a suspensão de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do referido órgão de direção municipal, em razão da
sobredita decisão exarada na ADI nº 6.032/DF.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Transitada em julgado, para o cumprimento do disposto no art. 60, I, "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifiquem-se os
órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta sentença para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
respectivo diretório municipal pelo prazo fixado.
Registrem-se os dados do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO do TSE,
conforme dispõe a Resolução nº 23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Capistrano-CE,09 de janeiro de 2020
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência - 105ªZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 20-29.2019.6.06.0105 - PC
OBJETO: Prestação de Contas – Exercício/2018 – Contas Não Prestadas
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INTERESSADO(S):
- PODE, Órgão DEFINITIVO - Capistrano - CE
- ANSELMO RODRIGUES, EX-Presidente
- FRANCISCO MARTINS MATOS, EX-Tesoureiro
- PARTIDO PODEMOS - PODE, Órgão PROVISÓRIO - ESTADUAL - Ceará
ADVOGADO: Não informado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual do Partido Podemos - PODE, Órgão Provisório – Capistrano - CE,
atualmente inativa, referente ao exercício financeiro de 2018, não atendendo ao disposto no art. 32, caput, da Lei n.º
9.096/95 c/c art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, conforme consta da informação da Chefia do Cartório, à fl. 2.
Embora devidamente notificados, tanto os ex-dirigentes da inativa Comissão Provisória Municipal, quanto o Diretório Estadual,
nos termos dos §§4º e 5º do art. 28 e o inciso "I" do art. 30 da Res. do TSE nº 23.464/2015, mantiveram-se inertes, não
apresentando as contas, conforme certidão, de fl. 18.
À fl. 19, espelho de consulta com informação de que não há extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ da
agremiação partidária no exercício em análise.
À fl. 21, certidão de que não consta emissão de recibos de doação em nome da direção municipal do partido.
À fl. 22, certidão de que nas prestações de contas das direções estadual e nacional do partido não constam informações de
eventuais repasses de cotas do fundo partidário à direção municipal.
Às fls. 24/24v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam declaradas como não prestadas as contas
do órgão municipal do partido omisso, com as consequentes sanções previstas na legislação.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que a agremiação Municipal do Partido em Capistrano-CE passou à situação de inativa, após
02/01/2018.
Em razão desse fato e em vista do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 28 e o inciso "I" do art. 30 da Res. do TSE nº 23.546/2017, os
quais dispõem que, no caso de extinção ou dissolução de comissão provisória ou diretório, a prestação de contas deverá ser
apresentada pela esfera partidária imediatamente superior, o Diretório Estadual do Partido no Ceará foi regularmente
notificado, deixando transcorrer in albis o prazo, restando caracterizada a ausência da prestação de contas anual, relativa ao
exercício de 2018, do órgão referido órgão municipal.
A prestação de contas objetiva principalmente o cumprimento da legislação eleitoral, com a finalidade de confirmar a correta
aplicação dos recursos gastos para a manutenção e funcionamento do órgão de direção. No caso de falta de prestação de
contas, o partido ficará sujeito às sanções previstas na legislação.
A Resolução do TSE 23.546/2017, assim determina:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
(…)
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto
não for regularizada a situação do partido político.
(…)
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem
como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Por outro lado, cumpre destacar recente decisão do Tribunal Pleno do STF que, por maioria, em julgamento definitivo de mérito
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, nº
277/2019, de 13 de dezembro de 2019, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à
Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017;
e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995,
nos termos do voto.
Isso posto, em face da omissão do partido, considerando o posicionamento do Ministério Público Eleitoral e com fundamento
nos supracitados dispositivos legais, julgo como não prestadas as contas do Partido Podemos - PODE, Órgão Provisório Capistrano - CE, referente ao exercício financeiro de 2018, e DETERMINO que a referida agremiação seja apenada com a
suspensão de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do referido órgão de direção municipal, em razão da
sobredita decisão exarada na ADI nº 6.032/DF.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Transitada em julgado, para o cumprimento do disposto no art. 60, I, "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifiquem-se os
órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta sentença para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
respectivo diretório municipal pelo prazo fixado.
Registrem-se os dados do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO do TSE,
conforme dispõe a Resolução nº 23.384/2012.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Capistrano-CE, 09 de janeiro de 2020.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência - 105ªZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO: 12-52.2019.6.06.0105 - PC
OBJETO: Prestação de Contas – Exercício/2018 – Contas Não Prestadas
INTERESSADO(S):
- MDB, Órgão DEFINITIVO - Capistrano - CE
- ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO, EX-Presidente
- FRANCISCO DANIEL SOARES COSTA, EX-Tesoureiro
- PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, Órgão DEFINITIVO - ESTADUAL - Ceará
ADVOGADO: Não informado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ausência de prestação de contas anual do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, Órgão Definitivo CAPISTRANO - CE, atualmente inativa, referente ao exercício financeiro de 2018, não atendendo ao disposto no art. 32,
caput, da Lei n.º 9.096/95 c/c art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, conforme consta da informação da Chefia do Cartório, à fl. 2.
Embora devidamente notificados, tanto os ex-dirigentes da inativa Comissão Definitiva Municipal, quanto o Diretório Estadual,
nos termos dos §§4º e 5º do art. 28 e o inciso "I" do art. 30 da Res. do TSE nº 23.464/2015, mantiveram-se inertes, não
apresentando as contas, conforme certidões, de fls. 20 e 28.
À fl. 22, espelho de consulta com informação de que não há extrato de nenhuma instituição bancária para o CNPJ da
agremiação partidária no exercício em análise.
À fl. 23, certidão de que nas prestações de contas das direções estadual e nacional do partido não constam informações de
eventuais repasses de cotas do fundo partidário à direção municipal.
À fl. 24, certidão de que não consta emissão de recibos de doação em nome da direção municipal do partido.
Às fls. 30/30v, manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que sejam declaradas como não prestadas as contas
do órgão municipal do partido omisso, com as consequentes sanções previstas na legislação.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que a agremiação Municipal do Partido em Capistrano-CE passou à situação de inativa, após
21/10/2019.
Em razão desse fato e em vista do disposto nos §§4º e 5º do art. 28 e o inciso "I" do art. 30 da Res. do TSE nº 23.546/2017, os
quais dispõem que, no caso de extinção ou dissolução de comissão provisória ou diretório, a prestação de contas deverá ser
apresentada pela esfera partidária imediatamente superior, o Diretório Estadual do Partido no Ceará foi regularmente
notificado, deixando transcorrer in albis o prazo, restando caracterizada a ausência da prestação de contas anual, relativa ao
exercício de 2018, do órgão referido órgão municipal.
A prestação de contas objetiva principalmente o cumprimento da legislação eleitoral, com a finalidade de confirmar a correta
aplicação dos recursos gastos para a manutenção e funcionamento do órgão de direção. No caso de falta de prestação de
contas, o partido ficará sujeito às sanções previstas na legislação.
A Resolução do TSE 23.546/2017, assim determina:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
(…)
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto
não for regularizada a situação do partido político.
(…)
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem
como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Por outro lado, cumpre destacar recente decisão do Tribunal Pleno do STF que, por maioria, em julgamento definitivo de mérito
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032/DF, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, nº
277/2019, de 13 de dezembro de 2019, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à
Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017;
e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995,
nos termos do voto.
Isso posto, em face da omissão do partido, considerando o posicionamento do Ministério Público Eleitoral e com fundamento
nos supracitados dispositivos legais, julgo como não prestadas as contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro 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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MDB, Órgão Definitivo - CAPISTRANO - CE, referente ao exercício financeiro de 2018, e DETERMINO que a referida
agremiação seja apenada com a suspensão de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro ou anotação do referido órgão de direção municipal, em razão da
sobredita decisão exarada na ADI nº 6.032/DF.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Transitada em julgado, para o cumprimento do disposto no art. 60, I, "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifiquem-se os
órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta sentença para que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao
respectivo diretório municipal pelo prazo fixado.
Registrem-se os dados do presente julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO do TSE,
conforme dispõe a Resolução nº 23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Capistrano-CE, 09 de janeiro de 2020.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência - 105ªZE-CE
Editais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 03/2020
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 03/2020
Prazo 20 (vinte) dias
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral da 105ª Zona, Dr(a). PATRÍCIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES, no uso
de atribuições legais, TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que tramita
nesta 105ª Zona Eleitoral (Capistrano, Itapiúna e Aratuba) o processo nº 78-66.2018.6.06.0105-PC que cuida da prestação de
contas das Eleições de 2018 do Partido Podemos de Capistrano-CE, cuja Tesoureira, RITA PINHEIRO DA SILVA,
encontra-se em "local incerto e ignorado", segundo certidão de fl. 18 acostada aos autos. Destarte, considera-se aberto, a partir
da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, conforme art. 256 do CPC Pátrio, o prazo de 20 (vinte) dias
para que o(a) referido(a) seja considerado(a) NOTIFICADO(A) para todos os efeitos legais para apresentação das contas,
iniciando-se em seguida o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que se manifeste nos autos, inclusive, fazendo-se
representar por advogado com juntada de procuração mediante petição. E para que se dê ampla divulgação, determinou o(a)
MMª(º) Juiz(a) Eleitoral que fosse publicado o presente edital no átrio do Cartório Eleitoral, bem como no Diário de Justiça
Eletrônico, para fins de contagem do prazo acima assinalado. Dado e passado nesta Cidade de Capistrano-CE, no Cartório da
105ª Zona Eleitoral, aos 9 (nove) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. Eu, Antonio Carlos Martins Balbino, Técnico
Judiciário, digitei-o e eu, José Mílton Queiroz de Freitas, Chefe de Cartório, conferi o presente Edital.
Dra. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues
Juíza Eleitoral, em respondência – 105ªZE-Capistrano-CE
EDITAL DE CIÊNCIA E ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
EDITAL Nº 04/2020
ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
(Prazo: 30 dias)
A Excelentíssima Senhora PATRÍCIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES, Juíza Eleitoral, em respondência, da 105ª Zona
Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em Capistrano, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que nos termos da Resolução TSE n.º
23.379/2012, do art. 55 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, e das disposições constantes na Resolução n.º 652/2017 do
Tribunal Regional do Eleitoral do Ceara – TRE/CE, e conforme autorizações contidas no PAD Nº 22.586/2019, será realizada a
descaracterização dos documentos e materiais relacionados na listagem anexa, disponível no Cartório Eleitoral situado no
Fórum de Capistrano, em data, hora e local a serem posteriormente definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
e a Associação dos Catadores do Jangurussu (ASCAJAN), cujo evento poderá ser acompanhado por quem interessar
possa.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral publicar o presente Edital no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DJE e afixar no Átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta Cidade de Capistrano, aos 9 (nove) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, José
Mílton Queiroz de Freitas, Chefe do Cartório da 105ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Dra. PATRÍCIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES
Juiz Eleitoral da 105ªZE, em respondência
109ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 01/2020
(Prazo: 10 dias)
EDITAL DE DEFERIMENTO
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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A Dra. Bruna dos Santos Costa Rodrigues, Juíza da 109ª Zona Eleitoral do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, a relação contendo os nomes e os números
de inscrição dos eleitores que compareceram à sede deste Cartório Eleitoral entre os dias 16/12/2019 a 31/12/2019 para
realizar operações de alistamento eleitoral, transferência, revisão e expedição de segunda via de títulos, tendo sido seus
pleitos DEFERIDOS por este juízo eleitoral.
Pelo presente, ficam cientificados os partidos políticos com sede nos municípios de Paracuru e Paraipaba que o prazo de 10
(dez) dias para recorrer da decisão que deferiu os pedidos dos eleitores especificados na relação em anexo, iniciar-se-á a
partir da publicação do presente edital, nos termos dos artigos 17, §1º, e 18, §5º, da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de
outubro de 2003.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente Edital
no local de costume deste Cartório Eleitoral, bem como no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, para ciência dos
interessados, a fim de que possam, em petição fundamentada, impugnar a relação supracitada.
Dado e passado nesta cidade de Paracuru/CE, aos 7 (sete) dias do mês de janeiro do ano de 2020. Eu, _________________,
Fernando Lisboa Damasceno, Técnico Judiciário, matrícula 74448, Chefe de Cartório respondendo, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE
EDITAL Nº 02/2020
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES.
A Dra. BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES, Juíza Eleitoral da 109ª ZE/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que o relatório de inscrições CANCELADAS,
SUSPENSAS, RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos arts. 71, II e 77, II, do Código Eleitoral
combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente às comunicações do Sistema Pólis finalizadas no mês de
dezembro de 2019, encontra-se afixado no local público de costume do Cartório Eleitoral da 109ª Zona Eleitoral de Paracuru,
para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5
(cinco) a 10 (dez) dias, se requerida.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou a MMª. Juíza que o presente Edital fosse publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Dado e passado nesta cidade de Paracuru/CE, aos 7 (sete) dias do mês de janeiro do ano de 2020. Eu, _____________,
Fernando Lisboa Damasceno, Técnico Judiciário, matrícula 74448, Chefe de Cartório respondendo, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juíza Eleitoral da 109ª ZE
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