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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atos Diversos
AVISO DE PENALIDADE
A DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no uso
de sua competência, Faz saber que conforme decisão proferida pelo Pleno deste Tribunal, nos autos do Processo
Administrativo n.º16-84.2017.6.06.0000, o qual negou provimento ao recurso apresentado por esta Empresa e manteve
incólume a decisão da Presidência no sentido de aplicar à empresa PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA – EPP, CNPJ:
01.496.690/0001-84, as penalidades de multa no valor de R$ 450,14 (quatrocentos e cinquenta reais e quatorze centavos), e
de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE-CE pelo prazo de 2 (dois) anos.
Fundamento: Lei n.º 8.666/93, Contrato.º 51/2016, bem como no PAD N.º 17.208/2016. Assina: Desembargadora Maria Nailde
Pinheiro Nogueira, Presidente do TRE-CE. Data: 02/10/2017.
DESª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA,
PRESIDENTE DO TRE-CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 93/2017. Objeto:
Serviço de circulação de carro de som em Caucaia, de acordo com as especificações do Edital e seus anexos. Edital
disponível a partir do dia 15/01/2018. Entrega das Propostas a partir de 15/01/2018. Abertura das Propostas: 30/01/2018, às
15:00h. Local: sítio eletrônico comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 12/01/2018.
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 11/2014 celebrado com LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS. Objeto: prorrogar o Contrato
por mais 12 (doze) meses, a partir de 2 de abril de 2018. O valor mensal contratado será reajustado de acordo com o IPCA
acumulado nos últimos doze meses divulgado para o mês de abril/2018, conforme previsto na Cláusula Décima do Contrato.
Fundamento: Art. 24, X, da Lei 8.666/93, e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º 20.719/2017. Assinam: pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela Contratada, Liduína Dalva Freitas Martins. Data: 11/01/2018.
Coordenadoria de Licitações e Contratos.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
RECURSO CRIMINAL Nº 35-67.2014.6.06.0074
ORIGEM: GUARACIABA DO NORTE-CE (74ª ZONA ELEITORAL - GUARACIABA DO NORTE)
RELATOR(A): TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): ANTONIO CLAUDIO LOPES DE SOUSA
ADVOGADOS(S): RENAN BENEVIDES FRANCO - OAB: 23.450/CE
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ADVOGADO(S): PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - OAB: CE003183/CE, FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY
GUEDES - OAB: CE012068/CE, JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - OAB: CE012511/CE, ADVOCACIA PAULO QUEZADO OAB: 181/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ATO NULO. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS EM ATA DE REUNIÃO DE PARTIDO POLÍTICO.
OBJETIVO DE INDICAR CANDIDATO REPRESENTANTE DA AGREMIAÇÃO. FINALIDADE ELEITORAL. COMPROVAÇÃO.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. CARACTERIZAÇÃO. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM
JUÍZO QUE CONFIRMAM DECLARAÇÕES PRESTADAS PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO OBTIDO. ART. 167, DO CP. APLICAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DO DELITO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE APENAS UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O recebimento da denúncia realizado por juiz incompetente é nulo e, por conseguinte, não interrompe o prazo prescricional.
Precedentes. (...)" (TSE, RESPE 685214904, Rel. Min. Carmen Lúcia Antunes Rocha, DJ- 11/06/2012, pág. 58). Não há como
reconhecer, portanto, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia
(20.01.2015) e a publicação da sentença (16.08.2017).
2 - " (...) Há coerência e compatibilidade entre provas produzidas em juízo e as colhidas perante a autoridade policial e
Ministério Público Eleitoral. Portanto, não há condenação pautada tão somente em elementos produzidos em fase de inquérito
civil e/ou policial, uma vez que as provas inquisitoriais ganham relevância quando somadas a outras produzidas em fase
judicial.(...)" (TRE/PI, RC 215, Rel. Juiz JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, DJ - 14/10/2015, Pág. 5)
2 - A ausência de perícia no documento falsificado não elide a prova testemunhal obtida em juízo, ex vi do art. 167, do Código
Penal.
3 - Evidencia-se, no caso, a materialidade e a autoria atribuídas ao denunciado, em razão dos depoimentos testemunhais
colhidos sobre o crivo do contraditório, inclusive do réu, que confessou, em sede de inquérito policial, ter assinado o nome das
vítimas em ata de partido político.
4 - Na espécie, o conjunto probatório dos autos apresenta-se firme à condenação do acusado, restando demonstrada robustez
das provas acostadas para sustentar a falsificação do documento com finalidade eleitoral.
5 - Sentença parcialmente reformada. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.
DECISÃO: Votação preliminar (Prescrição da pretensão punitiva retroativa): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação preliminar (Cerceamento de defesa): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação definitiva (com mérito): ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 18/12/2017
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
002ª Zona Eleitoral
Editais
Suspensão e restabelecimento
EDITAL Nº 02/2018
(INSCRIÇÕES CANCELADAS E/OU SUSPENSAS E RESTABELECIMENTOS DIREITOS POLÍTICOS )
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EDITAL DE CANCELAMENTO E/OU SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTOS DIREITOS POLÍTICOS
PERÍODO DE DEZEMBRO/2017
O Excelentíssimo Sr. Luiz Bessa Neto, MM. Juiz da 2ª Zona Eleitoral de Fortaleza,
Circunscrição Eleitoral do Ceará, no uso de suas atribuições legais;
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado no artigo 71, II,
e 77, inciso II da Lei 4737/65 – Código Eleitoral, por meio dos lançamentos dos ASE 337 – Motivo/Forma 7 –Condenação
Criminal (LC 64/90, Art. 1º, I, e), ASE 370 e ASE 540 (INELEGIBILIDADE) conforme dispõe o art. 15, inciso III da CF/88, está à
disposição neste Cartório Eleitoral para consulta, a relação contendo nome dos eleitores, números de inscrições eleitorais, das
pessoas que tiveram suas inscrições canceladas/suspensas ou restabelecidas, no período de 1 a 31 de dezembro de 2017,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, ofereçam alguma contestação.
E, para que se dê amplo conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital com prazo de
10 (dez) dias, que vai também afixado no local de costume.
Fortaleza/CE, 2 de janeiro de 2018. Eu, Francisca Vieira do Nascimento, Chefe de Cartório, em exercício, preparei e conferi o
presente edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Luiz Bessa Neto
Juiz Eleitoral da 2ª ZE/CE
Transferências e revisões eleitorais
EDITAL Nº 01/2018
ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS E REVISÕES ELEITORAIS.
2ª QUINZENA. DEZEMBRO 2017.
O Excelentíssimo Sr. Luiz Bessa Neto, MM. Juiz da 2ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do Ceará, no uso de
suas atribuições legais, Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao
preceituado nos artigos 17 e 18 da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos
políticos e eleitores, para consulta, a relação de alistamentos, transferências e revisões dos eleitores desta 2ª Zona Eleitoral,
relativas ao período de 16 a 31 de dezembro de 2017, deferidas, bem como dos pedidos indeferidos.
Dos pedidos indeferidos, poderão os alistados ou eleitores recorrerem no prazo de 5 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE nº
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que se dê amplo conhecimento a quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital, que vai
também afixado no local de costume.
Fortaleza/CE, 2 de janeiro de 2018. Eu, Francisca Vieira do Nascimento, Chefe de Cartório, em exercício, preparei e conferi o
presente edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Luiz Bessa Neto
Juiz Eleitoral da 2ª ZE/CE
018ª Zona Eleitoral
Portarias
Portaria
PORTARIA 02/2018
Dispensa a cobrança de multas eleitorais de valores irrisórios.
A Excelentíssima Senhora CARLIETE ROQUE GONÇALVES PALÁCIO, Juíza Eleitoral da 13ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições etc...
CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular 40/2017 da CRE-CE, no qual se informa a impossibilidade de geração de
GRU (Guia de Recolhimento da União) cobrança para pagamentos de valores inferiores a R$ 50,00 (Cinquenta
Reais) e que a cobrança de multas eleitorais de valores irrisórios por meio de GRU simples dificultaria o efetivo
acesso dos cidadãos aos serviços da Justiça Eleitoral e ao pleno exercício de sua cidadania.
CONSIDERANDO a inexistência de agências do Banco do Brasil em Assaré, Antonina do Norte e Tarrafas, bem como
os custos, financeiros ou físicos, inerentes ao deslocamento para se dirigir até a agência do Banco do Brasil mais próxima,
e tendo em conta que as multas cujo valor seja de até R$ 50,00 (Cinquenta Reais) são de valor irrisório para a União.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica dispensada a cobrança de multas eleitorais de valores iguais ou inferiores a R$ 50,00 (Cinquenta Reais) no Posto
de Atendimento do Cedro-CE enquanto perdurarem as dificuldades apontadas no ofício circular 40/2017 da CRE-CE
para pagamentos de GRUs.
Art. 2º. A dispensa da multa deverá ser registrada no ELO por meio do ASE 78 (Motivo Dispensa), sem a
necessidade de preenchimento de requerimento de dispensa por parte do eleitor.
Art. 3º. As multas eleitorais de valores superiores a R$ 50,00 (Cinquenta Reais) deverão ser cobradas mediante
emissão de GRU cobrança para pagamento em qualquer agência bancária.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Assaré-CE, 11/01/2018.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral
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021ª Zona Eleitoral
Editais
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
EDITAL N.º 01/2018
EDITAL REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES CANCELADAS OU SUSPENSAS PELO JUÍZO ELEITORAL DA 21ª ZONA/CE.
O Excelentíssimo Senhor Dr. Moisés Brisamar Freire, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 21ª Zona, Ipu - CE, no uso de
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que a relação contendo nome, número de título
eleitoral, tipo e data de ocorrência do ASE das pessoas que tiveram suas inscrições canceladas ou suspensas, no período de
01 a 31 de dezembro de 2017, encontra-se disponível no Cartório Eleitoral da 21ª Zona/CE, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, ofereçam contestação, caso queiram. Nos termos da legislação vigente, ordenou o MMº. Juiz que se publicasse o
presente Edital, o qual será afixado no local de costume.
Cumpra-se, na forma da Lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª Zona, Ipu/CE, aos 11 (onze) dias do mês de janeiro
do ano de 2018. Eu, _________ Raimundo Vinícius Soares Lima, Assistente I, matrícula TRE/CE 51651, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
MOISÉS BRISAMAR FREIRE
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/CE,
Respondendo
EDITAL N.º 02/2018
MOVIMENTAÇÃO QUINZENAL
O Excelentíssimo Senhor Dr. Moisés Brisamar Freire, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 21ª Zona, Ipu - CE, no uso de
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado nos artigos
17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para
consulta, a relação de alistamentos e transferências dos eleitores desta 21ª Zona Eleitoral, deferidos e indeferidos entre 16 e
31 de dezembro de 2017.
Dos pedidos indeferidos poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE n.º
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a MM. Juiz publicar o presente edital no local de
costume.
Cumpra-se, na forma da Lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª Zona, Ipu/CE, aos 11 (onze) dias do mês de janeiro
do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, _________ Raimundo Vinícius Soares Lima, Assistente I, matrícula nº 51651, preparei
e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
MOISÉS BRISAMAR FREIRE
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/CE,
Respondendo
EDITAL Nº 03/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Moisés Brisamar Freire, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 21ª Zona, Ipu - CE, nos termos
do que dispõe o art. 15 da Resolução TSE n.º 23.465, de 17 de dezembro de 2015.
TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que o PARTIDO IGUALDADE (IDE),
legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, através de Requerimento (protocolo TRE/CE n.º
20.394/2017) 30 (trinta) fichas de assinaturas de apoiamento mínimo de eleitores para a criação da referida agremiação.
Ressalte-se que as reportadas fichas encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório Eleitoral,
facultando-se eventual impugnação por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados
da publicação deste edital. Dado e passado nesta cidade de Ipu/CE, aos 11 (onze) dias do mês de janeiro de 2018. Eu,
__________ Raimundo Vinícius Soares Lima, Assistente I, digitei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.
MOISÉS BRISAMAR FREIRE
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/CE,
Respondendo
026ª Zona Eleitoral
Despachos
Intimação de despacho
Autos nº: 3-07.2017.6.06.0026
Natureza: Ação Penal
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Antônio Guedes Gabriel
Advogado: José Erivaldo Oliveira dos Santos – OAB/CE 6.964
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Denunciado: José Adeilton Vieira de Sousa
Advogado: José Erivaldo Oliveira dos Santos – OAB/CE 6.964
Denunciado: Daniel da Silva Ferrer
Advogado: José Erivaldo Oliveira dos Santos – OAB/CE 6.964
Denunciado: Neudo Alves de Oliveira
Advogada: Francisca Normélia Sisnando Eugênio – OAB/CE 10.532
Denunciado: José Roberto Alves da Silva
Advogados: Thiago Emanuel Alexandrino de Oliveira – OAB/CE 17.028, Rafael Mota Reis – OAB/CE 27.985, Aécio Mota de
Sousa – OAB/CE 28.161, Luísa Eunice Duarte Rocha – OAB/CE 28.411, Adriano Fernandes da Cunha – OAB/CE 29.396
Denunciada: Ana Maria Barbara Lima
Advogada: Francisca Normélia Sisnando Eugênio – OAB/CE 10.532
Despacho
Chamo o feito à ordem.
Compulsando detidamente os autos, observo que os réus não foram interrogados nestes autos, mas nos de número 23990.2016.6.06.0026, ação de natureza distinta que, entretanto, versa sobre os mesmos fatos.
Assim, afigura pertinente oportunizar às respectivas defesas que manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, se desejam a
designação de nova audiência para o interrogatório dos réus ou se entendem suficiente o aproveitamento dos interrogatórios
realizados no processo acima mencionado.
Diligencie-se.
Milagres-CE, 10 de janeiro de 2018.
Judson Pereira Spíndola Junior
Juiz Eleitoral – 26ª ZE/CE
029ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 32-48.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 14.443/2017)
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DE QUIXERÉ-CE
ADVOGADO: TIAGO REGIS DE MELO ALVES – OAB/CE Nº 21.687
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 10/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório do Partido da Mulher Brasileira - PMB em Quixeré - CE apresentou tempestivamente
perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2016, com fundamento na Lei
nº 9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido da Mulher Brasileira - PMB em Quixeré - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e a Lei nº 9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido da Mulher Brasileira - PMB em Quixeré - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22-04.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 8.684/2017)
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
ADVOGADO: LUCIO ANTONIO CRAVEIRO HOLANDA – OAB/CE Nº 27.065
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 04/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal Partido Democrático Trabalhista - PDT em Limoeiro do Norte - CE
apresentou tempestivamente perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de
2016, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido Democrático Trabalhista - PDT em Limoeiro do Norte - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e a Lei nº
9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT em Limoeiro do Norte - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 27-26.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 15.080/2017)
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
ADVOGADO: GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA – OAB/CE Nº 22.376
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 05/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB em Limoeiro do Norte - CE
apresentou tempestivamente perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de
2016, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
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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É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB em Limoeiro do Norte - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e
a Lei nº 9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB em Limoeiro do Norte - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 30-78.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 14.450/2017)
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
ADVOGADO: ANTONIO JOSE GONÇALVES AIRES – OAB/CE Nº 22.406
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 08/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório do Partido Trabalhista Nacional - PTN em Limoeiro do Norte - CE apresentou
tempestivamente perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2016, com
fundamento na Lei nº 9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido Trabalhista Nacional - PTN em Limoeiro do Norte - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e a Lei nº
9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido Trabalhista Nacional - PTN em Limoeiro do Norte - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 26-41.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 11.021/2017)
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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INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
ADVOGADO: DANIEL COSTA HOLANDA – OAB/CE Nº 16.606
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 07/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório do Partido Socialista Brasileiro - PSB em Limoeiro do Norte - CE apresentou
tempestivamente perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2016, com
fundamento na Lei nº 9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido Socialista Brasileiro - PSB em Limoeiro do Norte - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e a Lei nº
9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB em Limoeiro do Norte - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 25-56.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 14.411/2017)
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
ADVOGADO: IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS – OAB/CE Nº 26.482
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 01/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social - PROS em Limoeiro do Norte CE apresentou tempestivamente perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro
de 2016, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015 .
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
É o breve relatório. Decido.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido Republicano da Ordem Social - PROS em Limoeiro do Norte - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e a
Lei nº 9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social - PROS em Limoeiro do Norte - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 23-86.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 14.410/2017)
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
ADVOGADO: IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS – OAB/CE Nº 26.482
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 09/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório do Partido da Mulher Brasileira - PMB em Limoeiro do Norte - CE apresentou
tempestivamente perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2016, com
fundamento na Lei nº 9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido da Mulher Brasileira - PMB em Limoeiro do Norte - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e a Lei nº
9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido da Mulher Brasileira - PMB em Limoeiro do Norte - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 31-63.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 14.409/2017)
INTERESSADO: PARTIDO VERDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
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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ADVOGADO: IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS – OAB/CE Nº 26.482
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 06/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório Partido Verde - PV em Limoeiro do Norte - CE apresentou tempestivamente perante
a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2016, com fundamento na Lei nº
9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido Verde - PV em Limoeiro do Norte - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e a Lei nº 9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido Verde - PV em Limoeiro do Norte - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 29-93.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 14.449/2017)
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
ADVOGADO: ANTONIO JOSE GONÇALVES AIRES – OAB/CE Nº 22.406
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 03/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal do Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB em Limoeiro do Norte - CE
apresentou tempestivamente perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de
2016, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB em Limoeiro do Norte - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e a Lei nº
9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB em Limoeiro do Norte - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 339-36.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 148.660/2016)
INTERESSADO: PAULO CARLOS SILVA DUARTE
ADVOGADO: DANIEL COSTA HOLANDA – OAB/CE Nº 16.606
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 98/99 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 77, da Res. TSE n.º
23.463/2015).
SENTENÇA Nº 11/2018
Vistos, etc.
PAULO CARLOS SILVA DUARTE, já qualificado(a) nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.504/97 e na Resolução TSE n.°
23.463/2015, apresentou, perante este Juízo, a presente prestação de contas relativa à arrecadação e à aplicação de recursos
nas Eleições Municipais de 2016.
Inicialmente, conforme relatório às fls 13/14v, as seguintes irregularidades/omissões foram detectadas: não apresentação dos
documentos previstos nos arts. 27, § 3º, 48 e 59, § 5º, da Resolução TSE nº 23.463/2015; foi observado crédito na conta de
campanha de recursos do Fundo Partidário como "depósito em dinheiro", em desacordo com o art. 17, § 1º, inciso I da
Resolução TSE nº 23.463/2015; observadas, também, receitas e doações diretas realizadas por outros prestadores de contas
não declaradas na prestação de contas, mas constantes no extrato eletrônico de conta de campanha enviado a Justiça
Eleitoral, em desconformidade com o art. 48, I, c da Resolução TSE n. 23.463/2015; identificadas diversas omissões relativas
às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (art.
48, I, g, da Resolução TSE nº 23.463/2015); divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos, podendo caracterizar omissão de movimentação financeira, além de saques em
dinheiro para pagamento de despesas, ao invés de cheque nominal ou transferência bancária com identificação do beneficiário
(arts. 32 da Resolução TSE n. 23.463/2015); e, finalmente, a ocorrência de dívidas de campanha declaradas na prestação de
contas decorrentes do não pagamento de despesas, não tendo sido juntado aos autos a documentação em conformidade com
o disposto no art. 27, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Intimado a se manifestar, o candidato apresentou Prestação de Contas Retificadora através da documentação de fls. 17/90
protocolada no Cartório Eleitoral. Apesar disso e conforme foi extensamente detalhado no Parecer Técnico Conclusivo (PTC)
às fls. 92/94, algumas omissões e/ou irregularidades não foram explicadas nem corrigidas, tais como: não apresentação do
extrato da conta corrente da Caixa Econômica Federal Ag. 0750 Nº 2098-5 relativo ao mês 10/2016 (item 1 do PTC);
recebimento de recursos do Fundo Partidário através de depósito em dinheiro e não via transferência bancária (item 2 do
PTC); pagamento de despesas não realizadas por meio de cheque nominal ou transferência bancária (item 3.2 do PTC); e, por
fim, divergência entre o valor da dívida no acordo de assunção e o registrado na Prestação de Contas Retificadora, além de
não ter sido apresentada a autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva
circunscrição e a anuência dos credores (item 5 do PTC).
Por conta do que foi relatado no referido Parecer Técnico Conclusivo, o analista colocou a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou o promotor eleitoral também pela desaprovação, conforme parecer
de fls. 95/97.
É o Relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente, em obediência ao caput do
art. 45 da Resolução TSE n.° 23.463/2015.
Por outro lado, analisando a documentação acostada e o Parecer Técnico Conclusivo, verifica-se que, mesmo após a
apresentação da Prestação de Contas Retificadora, permaneceram diversas irregularidades nas contas, em desacordo com os
arts. 17 (§ 1º, I), 27( § 3º, I), 32 e 48 (II, alíneas a, e) da citada resolução.
Todas são irregularidades graves, as quais afetam a consistência das contas, estando a Justiça Eleitoral impossibilitada de
aferir a correção dos valores declarados na prestação em análise, a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais, bem
como a situação da dívida de campanha.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta, dos princípios de direito aplicáveis à espécie e em consonância
com o parecer ministerial, julgo por sentença, para que surta seus legais efeitos, DESAPROVADA a PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA do Sr. PAULO CARLOS SILVA DUARTE, candidato a prefeito nas Eleições Municipais de 2016 no
município de Limoeiro do Norte-CE, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para o candidato e
disponibilizem-se cópias destes autos ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº
64/90, conforme art. 22, § 4º da Lei nº 9.504/97.
Em seguida, arquivem-se os autos.
Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 28-11.2017.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 11.020/2017)
INTERESSADO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB DE LIMOEIRO DO NORTE-CE
ADVOGADO: DANIEL COSTA HOLANDA – OAB/CE Nº 16.606
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 12/13 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias (art. 52, § 1º da Res. TSE n.º
23.464/2015).
SENTENÇA Nº 02/2018
Vistos, etc.
A Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB em Limoeiro do Norte - CE
apresentou tempestivamente perante a 29ª Zona Eleitoral a sua Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de
2016, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e Res. TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi instruída por meio de declaração de ausência de movimentação financeira, conforme o disposto no
art. 28, § 3º da Res. TSE 23.464/2015.
Em 12/05/2017 foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Edital nº 24/2017 com prazo de 3 (três) dias, com a finalidade
de que qualquer interessado pudesse apresentar provas que o partido fez movimentações financeiras ou possuía bens
estimáveis em 2016. Nada foi requerido ou interposto, conforme Certidão do chefe do cartório eleitoral.
Em parecer conclusivo, opinou o chefe de cartório pelo arquivamento da declaração, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas, já que o partido apresentou a referida declaração, conforme exigido na
citada resolução do TSE.
O representante do Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou parecer manifestando-se pela aprovação das referidas
contas.
É o breve relatório. Decido.
Vê-se que o presente processo versa sobre a Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória Municipal/Diretório Municipal
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB em Limoeiro do Norte - CE, conforme preceitua a Res. TSE 23.464/2015 e a Lei nº
9.096/95.
Tanto o Cartório Eleitoral quanto o MPE manifestaram-se pela regularidade das contas, opinando pela sua aprovação.
Em face do exposto, do que consta nos autos, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 45, inciso
VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, decido pelo arquivamento da declaração de ausência de movimentação
financeira, julgando APROVADA a presente Prestação de Contas Anual relativa ao ano de 2016 da Comissão Provisória
Municipal/Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB em Limoeiro do Norte - CE.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, conforme art. 43 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações relativas a esta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos. Limoeiro do Norte-CE, 11 de janeiro de 2018.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral-CE
(respondendo)

052ª Zona Eleitoral
Editais
Contas de Campanha
EDITAL nº 5/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
A Exma. Sra. Dra. Juliana Sampaio de Araújo, Juíza Eleitoral da 52ª Zona do Estado do Ceará (respondendo), no uso de
suas atribuições legais;
TORNA PÚBLICO, a todos quanto do presente edital virem ou dele tiverem ciência, que os candidatos e/ou partidos
discriminados abaixo apresentaram ao Cartório Eleitoral da 52ª Zona PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL referente à
arrecadação e gastos de recursos no pleito municipal de 2016, nos termos na Resolução TSE 23.463/2015.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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MUNICÍPIO
REDENÇÃO
BARREIRA

MUNICÍPIO
REDENÇÃO
ACARAPE

O detalhamento da arrecadação e gastos poderá ser verificado no endereço eletrônico da Internet
"http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/" ou diretamente no Cartório Eleitoral da 52ª Zona, podendo os legitimados, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, apresentar impugnação.
Dado e passado neste município de Redenção, em 12 de janeiro de 2018. E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou
a Excelentíssima Juíza que fosse afixado o presente edital no local de costume.
Eu, _____________, Rafael Prata de Almeida Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral da 52ª Zona, lavrei o presente edital.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)

079ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO No 5-12.2017.6.06.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – RERIUTABA/CE
ADVOGADO: ELANO RODRIGUES DE MORAIS - OAB/CE N° 22.639
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de ReriutabaCE, referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas foram apresentadas, em 02/05/2017, dentro prazo legal, constando nos autos declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo
28, §3°, da RES. TSE n.° 23.464/2015, juntamente com a procuração do advogado.
Em 16.05.2017, foi publicado o Edital Nº 18/2017, no local de costume e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, facultando
aos interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro no período, esgotando-se o prazo sem que houvesse qualquer impugnação, conforme certidões, à fl.
12.
À fls. 16/16v, parecer de exame técnico favorável ao arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando como prestadas e aprovadas as contas, nos termos do disposto no art. 45, inciso VIII, alínea a, da Res.TSE nº
23.464/2015, consignando ainda: que houve encaminhamento de extratos bancários eletrônicos à Justiça Eleitoral com a
informação "sem movimentação bancária"; que não houve emissão recibos de doação no exercício 2016, conforme
levantamento de planilha do TSE; e que não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário,
relativamente ao órgão partidário municipal.
Às fls. 18/18v, parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo arquivamento da declaração,
considerando-se como prestadas e aprovadas as contas em exame.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da Resolução TSE n.°
23.464/2015.
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 da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas, tempestivamente, sem movimentação financeira, fazendo
constar nos autos declaração firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo 28, §3°,
da RES. TSE n.° 23.464/2015, e processada na forma do artigo 45, da supracitada Resolução.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o imediato arquivamento da declaração de que cuidam os presentes
autos, devendo ser considerado, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT do Município de Reriutaba-CE, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 45, inciso
VIII, alínea a, da Res.TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
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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Reriutaba-CE, 10 de janeiro de 2018.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral da 079ªZE
PROCESSO No 7-79.2017.6.06.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATAS – DEM – RERIUTABA/CE
ADVOGADO: ELANO RODRIGUES DE MORAIS - OAB/CE N° 22.639
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas PARTIDO DEMOCRATAS – DEM do Município de Reriutaba-CE, referente ao
exercício financeiro de 2016.
As contas foram apresentadas, em 02/05/2017, dentro prazo legal, constando nos autos declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo
28, §3°, da RES. TSE n.° 23.464/2015, juntamente com a procuração do advogado.
Em 16.05.2017, foi publicado o Edital Nº 18/2017, no local de costume e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, facultando
aos interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro no período, esgotando-se o prazo sem que houvesse qualquer impugnação, conforme certidões, à fl. 9.
À fls. 13/13v, parecer de exame técnico favorável ao arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando como prestadas e aprovadas as contas, nos termos do disposto no art. 45, inciso VIII, alínea a, da Res.TSE nº
23.464/2015, consignando ainda: que houve encaminhamento de extratos bancários eletrônicos à Justiça Eleitoral com a
informação "sem movimentação bancária"; que não houve emissão recibos de doação no exercício 2016, conforme
levantamento de planilha do TSE; e que não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário,
relativamente ao órgão partidário municipal.
Às fls. 15/15v, parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo arquivamento da declaração,
considerando-se como prestadas e aprovadas as contas em exame.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da Resolução TSE n.°
23.464/2015.
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 da ausência de movimentação de recursos
nesse
período.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas, tempestivamente, sem movimentação financeira, fazendo
constar nos autos declaração firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo 28, §3°,
da RES. TSE n.° 23.464/2015, e processada na forma do artigo 45, da supracitada Resolução.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o imediato arquivamento da declaração de que cuidam os presentes
autos, devendo ser considerado, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO DEMOCRATAS –
DEM do Município de Reriutaba-CE, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea a, da
Res.TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Reriutaba-CE, 09 de janeiro de 2018.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral da 079ªZE
PROCESSO No 20-78.2017.6.06.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: Partido Popular Socialista – PPS – Comissão Provisória de Reriutaba/CE.
ADVOGADO(A): Elano Rodrigues de Morais - OAB/CE Nº 29.639
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas Partido Popular Socialista – PPS – Comissão Provisória de Reriutaba/CE,
referente ao exercício financeiro de 2016.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 23/05/2017, inobservando ao disposto no art. 32 da Lei nº
9.096/1995 e ao art. 28 das Res. TSE Nº 23.464/2015.
O Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) foram publicados no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE/CE, permanecendo os autos, após a publicação no Cartório Eleitoral, pelo prazo de 15 (quinze) dias, à
disposição para consulta dos interessados, nos termos do § 2º do art. 31 da Res. n.º 23.464/2015 - fls. 38/40.
Foi publicado no DJE edital, facultando ao MPE ou aos partidos políticos a impugnação das contas apresentadas, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 3º do art. 31 da Res. n.º 23.464/2015, tendo transcorrido in albis - fls. 42/43v.

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 2018, Número 010

Fortaleza, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 16

À fl. 46, parecer conclusivo da unidade técnica manifestando-se pela aprovação com ressalvas da presente prestação de
contas, em face do descumprimento do prazo para apresentação da prestação de contas, em desacordo com o art. 28 das
Res. TSE Nº 23.464/2015.
Às fls. 48/48v, parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo aprovação com ressalvas das contas.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da Resolução TSE n.°
23.464/2015.
A presente prestação de contas foi instruída com as peças e documentos de que trata a Resolução TSE nº 23.464/2015, tendo
sido observadas as suas disposições no que respeita à origem, arrecadação e aplicação dos recursos.
O art. 46 da Resolução 23.464/2015 estabelece, in verbis:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
(...)
No presente caso, entendo que as imperfeições detectadas não são suficientes para ensejar a desaprovação das contas, na
medida em que se mostram irrelevantes no conjunto da prestação de contas, não ficando evidenciado ademais, do exame da
documentação acostada, inconsistências que possam comprometer a sua regularidade, podendo ser aprovadas com
ressalvas.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, aprovada com ressalvas a prestação de contas, referente ao exercício financeiro
de 2016, do Partido Popular Socialista – PPS – Comissão Provisória de Reriutaba/CE, com fulcro no artigo 46, inciso II, da
Resolução do TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Reriutaba-CE, 09 de janeiro de 2018.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral - 079ªZE Reriutaba-CE
PROCESSO No 6-94.2017.6.06.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: PARTIDO DA REPUBLICA – PR – RERIUTABA/CE
ADVOGADO: NAIRLA BRAGA SOARES XIMENES - OAB/CE N° 23283
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas PARTIDO DA REPUBLICA – PR do Município de Reriutaba-CE, referente ao
exercício financeiro de 2016.
As contas foram apresentadas, em 02/05/2017, dentro prazo legal, constando nos autos declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo
28, §3°, da RES. TSE n.° 23.464/2015, juntamente com a procuração do advogado.
Em 16.05.2017, foi publicado o Edital Nº 18/2017, no local de costume e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, facultando
aos interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro no período, esgotando-se o prazo sem que houvesse qualquer impugnação, conforme certidões, à fl. 9.
À fls. 13/13v, parecer de exame técnico favorável ao arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando como prestadas e aprovadas as contas, nos termos do disposto no art. 45, inciso VIII, alínea a, da Res.TSE nº
23.464/2015, consignando ainda: que não houve encaminhamento de extratos bancários eletrônicos à Justiça Eleitoral por não
possuir conta bancária; que não houve emissão recibos de doação no exercício 2016, conforme levantamento de planilha do
TSE; e que não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, relativamente ao órgão partidário
municipal.
Às fls. 15/15v, parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo arquivamento da declaração,
considerando-se como prestadas e aprovadas as contas em exame.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da Resolução TSE n.°
23.464/2015.
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 da ausência de movimentação de recursos
nesse
período.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas, tempestivamente, sem movimentação financeira, fazendo
constar nos autos declaração firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo 28, §3°,
da RES. TSE n.° 23.464/2015, e processada na forma do artigo 45, da supracitada Resolução.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o imediato arquivamento da declaração de que cuidam os presentes
autos, devendo ser considerado, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO DA REPUBLICA –
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PR do Município de Reriutaba-CE, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea a, da
Res.TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Reriutaba-CE, 09 de janeiro de 2018.
Paulo Jeyson Araújo Gomes
Juiz Eleitoral da 079ªZE
PROCESSO No 2-57.2017.6.06.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: Partido Comunista do Brasil – PCdoB – Comissão Provisória de Reriutaba/CE.
ADVOGADO(A): Elano Rodrigues de Morais - OAB/CE Nº 22639
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes sobre a prestação de contas Partido Comunista do Brasil – PCdoB – Comissão Provisória de
Reriutaba/CE, referente ao exercício financeiro de 2016.A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em
02/05/2017, em observância ao disposto no art. 32 da Lei nº9.096/1995 e ao art. 28 das Res. TSE Nº23.464/2015.
O Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) foram publicados no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE/CE, permanecendo os autos, após a publicação no Cartório Eleitoral, pelo prazo de 15 (quinze) dias, à
disposição para consulta dos interessados, nos termos do § 2º do art. 31 da Res. n.º 23.464/2015 - fls. 35/36.
Foi publicado no DJE edital, facultando ao MPE ou aos partidos políticos a impugnação das contas apresentadas, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 3º do art. 31 da Res. n.º 23.464/2015, tendo transcorrido in albis - fls. 37/38v.
À fl. 42, parecer conclusivo da unidade técnica manifestando-se pela aprovação da presente prestação de contas. À fl. 44,
parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo aprovação das contas.
É o breve relato. Decido.Os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício
findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da
Resolução TSE n.° 23.464/2015.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas, tempestivamente, munido de toda documentação necessária de
acordo com art. 29 da referida Resolução.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o imediato arquivamento da declaração de que cuidam os presentes
autos, devendo ser considerado, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do Partido Comunista do Brasil
– PCdoB do Município de Reriutaba-CE, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 46, inciso I, da Res.TSE
nº 23.464/2015.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Reriutaba-CE, 09 de janeiro de 2018.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral - 079ªZE Reriutaba-CE
PROCESSO No 3-42.2017.6.06.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – RERIUTABA/CE
ADVOGADO: ELANO RODRIGUES DE MORAIS - OAB/CE N° 22.639
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Reriutaba-CE,
referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas foram apresentadas, em 02/05/2017, dentro prazo legal, constando nos autos declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo
28, §3°, da RES. TSE n.° 23.464/2015, juntamente com a procuração do advogado.
Em 16.05.2017, foi publicado o Edital Nº 18/2017, no local de costume e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, facultando
aos interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro no período, esgotando-se o prazo sem que houvesse qualquer impugnação, conforme certidões, à fl. 9.
À fls. 13/13v, parecer de exame técnico favorável ao arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando como prestadas e aprovadas as contas, nos termos do disposto no art. 45, inciso VIII, alínea a, da Res.TSE nº
23.464/2015, consignando ainda: que houve encaminhamento de extratos bancários eletrônicos à Justiça Eleitoral com a
informação "sem movimentação bancária"; que não houve emissão recibos de doação no exercício 2016, conforme
levantamento de planilha do TSE; e que não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário,
relativamente ao órgão partidário municipal.
Às fls. 15/15v, parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo arquivamento da declaração,
considerando-se como prestadas e aprovadas as contas em exame.
É o breve relato. Decido.
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Os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da Resolução TSE n.°
23.464/2015.
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 da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas, tempestivamente, sem movimentação financeira, fazendo
constar nos autos declaração firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo 28, §3°,
da RES. TSE n.° 23.464/2015, e processada na forma do artigo 45, da supracitada Resolução.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o imediato arquivamento da declaração de que cuidam os presentes
autos, devendo ser considerado, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB do Município de Reriutaba-CE, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII,
alínea a, da Res.TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Reriutaba-CE, 09 de janeiro de 2018.
Paulo Jeyson Araújo Gomes
Juiz Eleitoral da 079ªZE
PROCESSO No 18-11.2017.6.06.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – RERIUTABA/CE
ADVOGADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE FARIAS FILHO - OAB/CE N° 26291
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB do Município de Reriutaba-CE,
referente ao exercício financeiro de 2016.
As contas foram apresentadas, em 09/05/2017, fora prazo legal, constando nos autos declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo
28, §3°, da RES. TSE n.° 23.464/2015, juntamente com a procuração do advogado.
Em 16.05.2017, foi publicado o Edital Nº 18/2017, no local de costume e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, facultando
aos interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro no período, esgotando-se o prazo sem que houvesse qualquer impugnação, conforme certidões, à fl. 9.
À fls. 13/13v, parecer de exame técnico favorável ao arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando como prestadas e aprovadas as contas, nos termos do disposto no art. 45, inciso VIII, alínea a, da Res.TSE nº
23.464/2015, consignando ainda: que não houve encaminhamento de extratos bancários eletrônicos à Justiça Eleitoral por não
possuir conta bancária; que não houve emissão recibos de doação no exercício 2016, conforme levantamento de planilha do
TSE; e que não há registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, relativamente ao órgão partidário
municipal.
Às fls. 15/15v, parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo arquivamento da declaração,
considerando-se como prestadas e aprovadas as contas em exame.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da Resolução TSE n.°
23.464/2015.
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 da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas sem movimentação financeira, fazendo constar nos autos
declaração firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo 28, §3°, da RES. TSE n.°
23.464/2015, e processada na forma do artigo 45, da supracitada Resolução.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o imediato arquivamento da declaração de que cuidam os presentes
autos, devendo ser considerado, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB do Município de Reriutaba-CE, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 45, inciso VIII,
alínea a, da Res.TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Reriutaba-CE, 09 de janeiro de 2018.
Paulo Jeyson Gomes Araujo
Juiz Eleitoral da 079ªZE
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PROCESSO No 24-18.2016.6.06.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – RERIUTABA/CE
ADVOGADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE FARIAS FILHO - OAB/CE N° 26291
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB do Município de ReriutabaCE, referente ao exercício financeiro de 2015.
As contas foram apresentadas, em 28/07/2016, portanto fora do prazo legal, mediante declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto no artigo
28, §3°, da RES. TSE n.° 23.464/2015, juntamente com a procuração do advogado.
Em 24.11.2017, foi publicado o Edital Nº 40/2017, no local de costume e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, facultando
aos interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro no período, esgotando-se o prazo sem que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão de fl.
8v.
À fls. 13/13v, parecer de exame técnico favorável ao arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas, nos termos do disposto no art. 45, inciso VIII, alínea a, da
Res.TSE nº 23.464/2015, ante a apresentação das contas, consignando ainda: que houve encaminhamento de extratos
bancários eletrônicos à Justiça Eleitoral, porém, sem qualquer movimentação; que não houve emissão recibos de doação no
exercício 2015, conforme levantamento de planilha do TSE; e que não há registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, relativamente ao órgão partidário municipal.
Às fls. 15/15v, parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo arquivamento da declaração,
considerando-se como prestadas e aprovadas as contas em exame.
É o breve relato. Decido.
Como é sabido, os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício findo, até
o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da Resolução
TSE n.° 23.464/2015, contudo, a Portaria TSE n.° 363/2016 prorrogou para o dia 2 de maio de 2016, a data limite para a
entrega da prestação de contas dos partidos políticos, relativo ao exercício financeiro de 2015.
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 da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas, em 28/07/2016, portanto, intempestivamente, sem
movimentação financeira, por meio de declaração firmada pelos representantes da agremiação partidária, na forma do disposto
no artigo 28, §3°, da RES. TSE n.° 23.464/2015, e regularmente processada na forma do artigo 45, da supracitada Resolução.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino o imediato arquivamento da declaração de que cuidam os presentes
autos, devendo ser considerado, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB de Reriutaba– CE, relativas ao exercício financeiro de 2015, nos termos do art.
45, inciso VIII, alínea a, da Res.TSE nº 23.464/2015 e do art. 45, inciso II, da Resolução do TSE nº 23.432/2014.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Reriutaba-CE, 09 de janeiro de 2018.
PAULO JEYSON GOMES ARAÚJO
Juiz Eleitoral 79ª ZE
PROCESSO No 21-63.2017.6.06.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: Partido Republicano Progressista – PRP – Comissão Provisória de Reriutaba/CE.
ADVOGADO(A): Elano Rodrigues de Morais - OAB/CE Nº 29.639
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas Partido Republicano Progressista – PRP – Comissão Provisória de
Reriutaba/CE, referente ao exercício financeiro de 2016.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 23/05/2017, inobservando o disposto no art. 32 da Lei nº
9.096/1995 e ao art. 28 das Res. TSE Nº 23.464/2015.
O Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) foram publicados no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE/CE, permanecendo os autos, após a publicação no Cartório Eleitoral, pelo prazo de 15 (quinze) dias, à
disposição para consulta dos interessados, nos termos do § 2º do art. 31 da Res. n.º 23.464/2015 - fls. 25/27.
Foi publicado no DJE edital, facultando ao MPE ou aos partidos políticos a impugnação das contas apresentadas, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 3º do art. 31 da Res. n.º 23.464/2015, tendo transcorrido in albis - fls. 28/29v.
À fl. 33, parecer conclusivo da unidade técnica manifestando-se pela aprovação com ressalvas da presente prestação de
contas, em face do descumprimento do prazo para apresentação da prestação de contas, em desacordo com o art. 28 das
Res. TSE Nº 23.464/2015.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Às fls. 35/35v, parecer do Ministério Público Eleitoral, manifestando-se igualmente pelo aprovação com ressalvas das contas.
É o breve relato. Decido.
Os Partidos Políticos são obrigados a prestar, anualmente, à Justiça Eleitoral, as contas do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, nos termos do Artigo 32, "Caput" , da Lei 9.096/95, c.c. Artigo 28, "Caput" , da Resolução TSE n.°
23.464/2015.
A presente prestação de contas foi instruída com as peças e documentos de que trata a Resolução TSE nº 23.464/2015, tendo
sido observadas as suas disposições no que respeita à origem, arrecadação e aplicação dos recursos.
O art. 46 da Resolução 23.464/2015 estabelece, in verbis:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
(...)
No presente caso, entendo que as imperfeições detectadas não são suficientes para ensejar a desaprovação das contas, na
medida em que se mostram irrelevantes no conjunto da prestação de contas, não ficando evidenciado ademais, do exame da
documentação acostada, inconsistências que possam comprometer a sua regularidade, podendo ser aprovadas com
ressalvas.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, aprovada com ressalvas a prestação de contas, referente ao exercício financeiro
de 2016, do Partido Republicano Progressista – PRP – Comissão Provisória de Reriutaba/CE, com fulcro no artigo 46, inciso II,
da Resolução do TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Anote-se no SICO.
Após o prazo recursal, arquive-se.
Reriutaba-CE, 09 de janeiro de 2018.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral - 079ªZE Reriutaba-CE

099ª Zona Eleitoral
Editais
001/2018
EDITAL Nº 001/2018
O Excelentíssimo Senhor DR. PAULO SANTIAGO DE ANDRADE SILVA E CASTRO, MM. Juiz Eleitoral da 99ª ZE/Novo
Oriente-CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que os partidos políticos relacionados no
anexo deste edital, sediados em Novo Oriente-CE e Quiterianópolis-CE, municípios integrantes da 99ª ZE-CE, apresentou a
declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao Exercício de 2016, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação, a qual deve ser apresentada em
petição fundamentada, tudo conforme o previsto no art. 45 da Res. TSE nº 23.464/2015.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente edital no local de
costume deste Cartório Eleitoral, bem como sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Dado e passado nesta cidade de Novo Oriente-CE, aos 12 (deze) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (2018).
Eu, ____ (João Jordaneys Canuto Sales), Chefe de Cartório desta zona eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pela MM. Juiz Eleitoral.
DR. PAULO SANTIAGO DE ANDRADE SILVA E CASTRO
Juiz Eleitoral da 99ª ZE-CE
ANEXO I
EDITAL Nº 001/2018
MUNICÍPIO: QUITERIANÓPOLIS
SIGLA DO PARTIDO
PRESIDENTE
PSC
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA

TESOUREIRO
ANTÔNIO SOARES BELO

SENTENÇA 002/2018
EDITAL Nº 001/2018
O Excelentíssimo Senhor DR. PAULO SANTIAGO DE ANDRADE SILVA E CASTRO, MM. Juiz Eleitoral da 99ª ZE/Novo
Oriente-CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que os partidos políticos relacionados no
anexo deste edital, sediados em Novo Oriente-CE e Quiterianópolis-CE, municípios integrantes da 99ª ZE-CE, apresentou a
declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao Exercício de 2016, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação, a qual deve ser apresentada em
petição fundamentada, tudo conforme o previsto no art. 45 da Res. TSE nº 23.464/2015.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente edital no local de
costume deste Cartório Eleitoral, bem como sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Dado e passado nesta cidade de Novo Oriente-CE, aos 12 (deze) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (2018).
Eu, ____ (João Jordaneys Canuto Sales), Chefe de Cartório desta zona eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pela MM. Juiz Eleitoral.
DR. PAULO SANTIAGO DE ANDRADE SILVA E CASTRO
Juiz Eleitoral da 99ª ZE-CE
ANEXO I
EDITAL Nº 001/2018
MUNICÍPIO: QUITERIANÓPOLIS
SIGLA DO PARTIDO
PRESIDENTE
PSC
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA

TESOUREIRO
ANTÔNIO SOARES BELO

111ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇAS - PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS
Protocolo: 8.618/2014
Processo: 11-65.2014.6.06.0033 (78-93.2015.6.06.0033 em apenso)
Natureza: Prestação de Contas
Objeto: Prestação de Contas - Exercício Financeiro de 2013
Interessado: Partido Trabalhista Nacional – PTN
Município: Paramoti/CE
Nos autos em epígrafe foi exarada a sentença abaixo:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN do Município de Paramoti referente ao
exercício de 2013.
No dia 18/03/2014, dentro do prazo estabelecido na norma, o partido deu entrada na sua prestação de contas. Notificado para
constituir advogado, apresentou a procuração e outros documentos, mas as peças foram autuadas (Autos 7893.2015.6.06.0033 – em apenso), e tramitaram separadamente, em vez de terem sido juntadas ao primeiro processo. Em
razão disso, o Processo n° 11-65.2014.6.06.0033 foi sentenciado e as contas julgadas não prestadas (fls. 33). Em 01/02/2017,
a sentença de foi declarada sem efeito, tendo em vista o equívoco ocorrido (fls. 45).
Após análise técnica inicial, foi emitido o Relatório Preliminar de fls. 46. Devidamente intimado para complementar a
documentação, o partido não se manifestou.
Às fls. 48, consta Parecer Técnico Conclusivo opinando pela desaprovação das contas, em razão da falta de extratos
bancários.
Com vistas, a ilustre representante do Ministério Público Eleitoral pugnou, às fls. 50, pela desaprovação das contas.
Devidamente citado para oferecer defesa, o partido quedou-se inerte.
Este é, em síntese, o relatório. Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que não foram apresentadas as peças referidas nas alíneas l (relação de contas bancárias
abertas) e n (extratos bancários consolidados e definitivos), do inciso II, do art. 14, da Res. TSE n° 21.841/04, o que enseja a
desaprovação das contas, por se tratar de uma irregularidade grave.
Ademais, outras falhas foram constatadas, como falta de autenticação do Livro Diário no ofício civil, falta de comprovação da
propriedade do imóvel cedido e insuficiência de informações sobre as doações estimáveis nas notas explicativas.
Diante do exposto e, em consonância com o parecer técnico e com o entendimento do Ministério Público Eleitoral, pela falta de
extratos bancários, que compromete a regularidade, a confiabilidade das contas e impossibilita a aplicação de procedimentos
técnicos de exame, julgo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, DESAPROVADAS as contas do
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN do Município de Paramoti, referentes ao exercício de 2013, com suspensão das
cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da publicação desta decisão, o que faço com arrimo nos
arts. 27, III e 28, IV, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e § 3° do art. 37 da Lei 9.096/1995, acrescentado pela Lei n°
12.034/2009 (com redação vigente à época).
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015.
Registre-se o julgamento da prestação de contas no SICO – Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, na
forma do art. 9º, II, da Resolução TSE nº 23.384/2012, c/c § 5º, do art. 60, da Resolução TSE n° 23.464/2015.
P.R.I. Expediente necessários.
Após cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Caridade, 16 de novembro de 2017.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral
___________________________________________________________________
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Protocolo: 31.691/2017
Processo: 35-48.2017.6.06.0111
Natureza: Prestação de contas
Objeto: Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2016
Interessado: Partido da Mobilização Nacional - PMN
Município: Caridade/CE
Nos autos em epígrafe, foi exarada a sentença abaixo:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuidam os presentes autos de prestação de contas anual do PMN - Partido da Mobilização Nacional do Município de
Caridade/CE, relativa ao exercício de 2016, submetida a exame na forma da Lei n° 9.096/95 e da Resolução TSE n°
23.464/2015.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas de campanha dentro do prazo, que
expirou em 30 de abril.
Notificado pessoalmente o tesoureiro do referido partido político em 23 de outubro, em virtude do presidente não ser
encontrado, deixou transcorrer in albis o prazo para resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.464/15, cujo prazo foi até 30/04/2017.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, e
arquivem-se os autos com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Caridade, 16 de novembro de 2017.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral da 111ª Zona
____________________________________________________________________________
Protocolo: 31.692/2017
Processo: 34-63.2017.6.06.0111
Natureza: Prestação de Contas
Objeto: Prestação de contas - Exercício Financeiro 2016
Interessado: Partido Social Democrático
Município: Caridade/CE
Nos autos em epígrafe foi exarada a sentença abaixo:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuidam os presentes autos de prestação de contas anual do PSC - Partido Social Democrático do Município de
Caridade/CE, relativa ao exercício de 2016, submetida a exame na forma da Lei n° 9.096/95 e da Resolução TSE n°
23.464/2015.
A referida agremiação partidária municipal deixou de apresentar a prestação de contas de campanha dentro do prazo, que
expirou em 30 de abril.
Notificado pessoalmente o presidente do referido partido político em 05 de outubro, deixou transcorrer in albis o prazo para
resposta.
O Ministério Público Eleitoral elaborou parecer no sentido de julgar as contas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A obrigação de prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está insculpido no art. 17, III, da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação partidária quedou-se inadimplente quanto à obrigação reclamada no art.
32 da Lei nº 9.096/95, c/c arts. 4º, V, "b" e 28 da Resolução nº 23.464/15, cujo prazo foi até 30/04/2017.
Ex positis, atento a tudo que dos autos consta e em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro no inciso IV do art. 46 da
Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO COMO NÃO PRESTADAS as contas da agremiação partidária referenciada no
cabeçalho, acarretando-lhe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação, conforme dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o MPE.
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 2018, Número 010

Fortaleza, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 23

Transitada em julgado a decisão, cumpra-se o disposto no art. 60, incisos I e III, da Resolução TSE n° 23.464/2015, e
arquivem-se os autos com baixa no sistema.
Registre-se o resultado do julgamento no SICO.
Expedientes Necessários.
Caridade, 16 de novembro de 2017.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral da 111ª Zona
112ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 73/2017
ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
(Prazo: 30 dias)
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A Excelentíssima Senhora Doutora Jacinta Inamar Franco Mota Queiroz Juíza da 112ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará,
sediada em Fortaleza, 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 TRE/CE n.º 652/2017 e com as autorizações contidas no PAD Nº 17.660/2017, será
realizada a descaracterização dos documentos e processos relacionados na lista que segue, no dia vinte e seis de fevereiro do
ano de 2018 (26/02/2018), às 15:00 (quinze) horas, a ser procedido no Fórum Eleitoral Des. Péricles Ribeiro, situado na
Avenida Almirante Barroso, nº 601, Praia de Iracema, Fortaleza, podendo o evento ser acompanhado por quem interessar
possa. Os documentos a serem descartados ficarão disponíveis neste cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação deste Edital, para fins de consulta e fiscalização pelos interessados. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral publicar o presente Edital, que será afixado no local de costume. Dado e
passado nesta Cidade de Fortaleza, aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 2018 (10/01/2018). Eu, ___________, Eduardo
Figueirêdo Pontes, Chefe do Cartório da 112ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Jacinta Inamar Franco Mota Queiroz
Juiz da 112ª Zona Eleitoral
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