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Consoante o art. 35 da Resolução TSE nº 23.571/2018 , a constituição dos diretórios partidários2

municipais deve ser informada à Justiça Eleitoral por meio de sistema específico (SGIP). Ocorre
que, conforme se vê da Certidão ID 2806622, após consulta realizada pela serventia, consta que o
órgão partidário ora prestador de contas não esteve vigente durante o exercício financeiro de 2019.
A princípio, tendo em vista que o diretório estaria inativo durante todo o ano de 2019, seria o caso
de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, nos termos do
art. 485, inciso VI, do CPC. Porém, nos termos do art. 10 do CPC, de forma a preservar o
contraditório, faz-se necessário oportunizar aos peticionantes se manifestarem sobre o tema.
Diante disso, DETERMINO, sucessivamente:
1. a intimação do órgão partidário requerente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5
(cinco) dias, MANIFESTAR-SE sobre a vigência do órgão partidário durante o exercício de 2019,
sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual;
2. a concessão de vista ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco)
dias.
Cumpridas todas as determinações ou diante de casos omissos, remetam-se os autos conclusos.
Registre-se. Cumpra-se.
Princesa Isabel/PB, data da assinatura eletrônica.
Maria Eduarda Borges Araújo
Juíza Eleitoral da 34ª Zona Eleitoral
1. Art. 28. § 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da
declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no
prazo estipulado no caput e: I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas
Anual (SPCA); II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais
substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da
declaração prestada; III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na
forma do art. 31; e IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.
2. Art. 35. O órgão de direção nacional ou estadual deve comunicar ao respectivo tribunal eleitoral,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da deliberação, por meio de sistema específico da Justiça
Eleitoral, a constituição de seus órgãos de direção partidária estadual e municipais, seu início e fim
de vigência, os nomes, números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do título de
eleitor dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para anotação
(Res.-TSE nº 23.093/2009).
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MELO
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de representação formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA 36ª ZONA ELEITORAL face
à suposta prática de propaganda eleitoral irregular/extemporânea por parte de CICERO
HALLYSSON CURA OLIVEIRA e CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO, na qual pugna, no mérito,
pela procedência da presente pretensão, com a consequente imposição de multa aos integrantes
da parte representada.
Presentes os requisitos constantes dos Arts. 6º, I e II, e 17, , da Res. TSE nº 23.608/2019,caput
bem como não verificada a configuração das hipóteses contidas nos Arts. 4º, , 6º, parágrafocaput
único, e 17, § 1º, da norma regente, RECEBO a petição inicial.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.
Em se tratando de decisão irrecorrível (Art. 19, , da Res. TSE nº 23.478/2016), com ascaput
providências de estilo e independente de horário (Art. 9º, , , da Res. TSE nº 23.608caput in fine
/2019), CITEM-SE, com urgência, os integrantes da parte representada, preferencialmente por
meio eletrônico e, inclusive, se necessário, por precatória, para, no prazo de 2 (dois) dias,
constituírem defensor e apresentarem defesa.
Após, independente da apresentação de defesa, faça-se imediata conclusão.
Catolé do Rocha/PB, data da assinatura eletrônica.
João Lucas Souto Gil Messias
Juiz Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral
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