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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
LOTAÇÃO FUNCIONAL
PORTARIA N.º 1.255/2017 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XXXII do art. 17 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO a decisão proferida no Processo
Administrativo Digital n.º 19.145/2017, RESOLVE lotar na Assessoria do Juiz 2 - ASJU2 o servidor JOSÉ EZEQUIEL
ALBUQUERQUE BERNARDINO, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Transporte, do
Quadro Permanente deste Tribunal, anteriormente lotado na Seção de Jurisprudência e Legislação – SEJUL. CIENTIFIQUESE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 8 de novembro de 2017.
Desª. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
Aviso de Homologação de Pregão Presencial
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 6/17
Pregão Presencial n.º 6/2017. Processo PAD n.º 14.894/2017. Objeto: prestação de serviço de locação de veículos com
motoristas, a ser prestado por pessoa física ou jurídica para atender aos Cartórios Eleitorais do interior do Estado. Os itens 1,
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 40, 41, 44, 45, 48 e 50 foram adjudicados conforme segue: 4ª
ZE Maranguape – MAURO ROBERTO LEMOS FERREIRA; 5ª ZE Baturité – ANTONIO JOSÉ PIMENTA DE SOUSA; 6ª ZE
Quixadá – JOÃO EROMILDO DA COSTA; 8ª ZE Aracati – LUIZ CARLOS FERREIRA PEREIRA; 10ª ZE Jaguaribe –
JERÔNIMO ALVES MORAIS; 12ª ZE Senador Pompeu – ANTONIO LEANDRO TEÓFILO; 13ª ZE IGUATU – RENE GOMES
CIRSTOVÃO; 15ª ZE Icó – JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO; 18ª ZE Assaré – JOSÉ RIVALDO GOES; 19ª ZE Tauá
– FRANCISCO EPIFÂNIO NETO; 26ª ZE Milagres – ANTONIO SÉRGIO PATRÍCIO BEZERRA; 33ª ZE Canindé – JOSÉ
DOMINGOS ALVES FELIX; 120ª ZE Caucaia – EDUARDO JOSÉ MOREIRA DA ROCHA; 39ª ZE Independência –
LEONARDO MOURA CHAVES; 43ª ZE Jucás – VALDECY FERNANDES TEOTONIO; 44ª ZE Santana do Acaraú –
FRANCISCO ESTEVÃO MARQUES; 46ª ZE Mombaça – AURENI DA SILVA MORAIS LIMA; 48ª ZE Nova Russas –
ANASTÁCIO MARTINS DE SOUSA; 49ª ZE Pacajus – SEBASTIÃO ARAÚJO PEDROSA; 62ª ZE Várzea Alegre – ANTONIO
GUILHERME PINHO; 70ª ZE Brejo Santo – ANTONIO EZAÚ LEITE TAVARES; 71ª ZE Caririaçu – JOÃO EDSON BEZERRA
ARAÚJO; 74ª ZE Guaraciaba do Norte – JOSÉ NEUDO DE OLIVEIRA; 76ª ZE Mauriti – DANILO SANTANA RICARTE; 84ª ZE
Beberibe – CLENILDO DE PAULA PEREIRA e 89ª ZE Amontada – PAULO SÉRGIO RIBEIRO FILHO. Os itens 4, 7, 11, 12,
15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 53 e 54 foram declarados desertos por
ausência de interessados. Homologado por: Hugo Pereira Filho. Data: 07/11/2017.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
Portarias
10º CONCURSO DE REMOÇÃO - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
PORTARIA N.º 1.271/2017 - O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VI do art. 26 do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, RESOLVE: TORNAR PÚBLICO, na forma
dos Anexos I e II, o resultado do 10.º Concurso de Remoção, de acordo com as opções individuais realizadas no período de 3
a 9 de novembro de 2017, em cumprimento ao disposto no Capítulo III, item 4, do Edital publicado no Diário da Justiça
Eletrônico n.º 192, de 13 de outubro de 2017. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 10 de novembro
de 2017.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

ANEXO I
ANALISTA JUDICIÁRIO
ÁREA DE
ATIVIDADE
DE

SERVIDOR(A)

REMOÇÃO
PARA

MARDEN
BEZERRA
MENEZES SERPA

DE ADMINISTRATIVA

117ª ZE – FORTALEZA

DIRETORIA DO FÓRUM
ELEITORAL DE FORTALEZA

ALINE MARIA
CARVALHO

DE ADMINISTRATIVA

94ª ZE – FORTALEZA

SECRETARIA

114ª ZE – FORTALEZA

SECRETARIA

DE ADMINISTRATIVA

78ª ZONA ELEITORAL HORIZONTE

85ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA

GASPAR ADMINISTRATIVA

84ª ZONA ELEITORAL BEBERIBE

122ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ

GOMES

CARLOS ANDRÉ
BEZERRA

OLIVEIRA

JOACIRA
FURTADO
MACEDO TORQUATO
VICENTE
CAVALCANTE

JUDICIÁRIA

ERIVON TAVARES MENDONÇA ADMINISTRATIVA 54ª ZONA ELEITORAL - SANTA
QUITÉRIA

SECRETARIA

ADMINISTRATIVA

78ª ZONA ELEITORAL HORIZONTE

94ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA

PEDRO JANDER JUCA SOUSA ADMINISTRATIVA
ARAUJO

49ª ZONA ELEITORAL PACAJUS

114ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA

KLERTON PONTES XIMENES
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SALMITO ADMINISTRATIVA

57ª ZONA ELEITORAL PACATUBA

80ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA

SORAIA BEZERRA DE FREITAS ADMINISTRATIVA
ROCHA

7ª ZONA ELEITORAL CASCAVEL

93ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA

ANA
CECILIA
BARBOSA

DANIEL COSTA MAIA

JUDICIÁRIA

23ª ZONA ELEITORAL URUBURETAMA

SECRETARIA

ELANDRO RIBEIRO MENDES

JUDICIÁRIA

8ª ZONA ELEITORAL - ARACATI

DIRETORIA DO FÓRUM
ELEITORAL DE FORTALEZA

36ª ZONA ELEITORAL - SÃO
GONÇALO DO AMARANTE

120ª ZONA ELEITORAL –
CAUCAIA

105ª ZONA ELEITORAL CAPISTRANO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
AO ELEITOR

50ª ZONA ELEITORAL PENTECOSTE

95ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA

DE ADMINISTRATIVA

FRANCISCO
WILLIAM
SANTANA PITTA

ANDERSON CATUNDA FROTA

JUDICIÁRIA

SOUZA ADMINISTRATIVA

SÂMIA
DE
CAVALCANTE

JOÃO CARNEIRO DE SOUSA

JUDICIÁRIA

67ª ZONA ELEITORAL ARACOIABA

CENTRAL DE ATENDIMENTO
AO ELEITOR

POLYANA D'OLIVEIRA RIBEIRO

JUDICIÁRIA

17ª ZONA ELEITORAL ITAPIPOCA

ZONAS DA CAPITAL

ADMINISTRATIVA

12ª ZONA ELEITORAL SENADOR POMPEU

117ª ZONA ELEITORAL –
FORTALEZA

JUDICIÁRIA

109ª ZONA ELEITORAL PARACURU

ZONAS DA CAPITAL

GLAVANY LIMA MAIA VIEIRA
MARCELO
HENRIQUE
ARAUJO NOGUEIRA

DE

OTÁVIO AUGUSTO LIMA PIRES ADMINISTRATIVA 92ª ZONA ELEITORAL - BARRO

78ª ZONA ELEITORAL –
HORIZONTE

TAIS HELENA LEÃO LOUREIRO

JUDICIÁRIA

17ª ZONA ELEITORAL ITAPIPOCA

7ª ZONA ELEITORAL CASCAVEL

RENATO VILANOVA SOARES
BARBOSA

JUDICIÁRIA

11ª ZONA ELEITORAL QUIXERAMOBIM

DIRETORIA DO FÓRUM
ELEITORAL DE CAUCAIA

23ª ZONA ELEITORAL URUBURETAMA

123ª ZONA ELEITORAL –
CAUCAIA

73ª ZONA ELEITORAL IBIAPINA

57ª ZONA ELEITORAL PACATUBA

30ª ZONA ELEITORAL ACARAÚ

36ª ZONA ELEITORAL - SÃO
GONÇALO DO AMARANTE

SÍLVIA HELENA DE OLIVEIRA ADMINISTRATIVA
PAIVA
JUDICIÁRIA

INGRIDE
CAVALCANTE

SOBREIRA

JULIANA
LINHARES
HOLANDA

OLIVEIRA ADMINISTRATIVA
MADRUGA

DE

ALESSANDRA LOPES PEIXOTO
BARROS

JUDICIÁRIA

44ª ZONA ELEITORAL SANTANA DO ACARAÚ

49ª ZONA ELEITORAL PACAJUS

LÍGIA VIEIRA DE SÁ E LOPES

JUDICIÁRIA

53ª ZONA ELEITORAL - NOVA
OLINDA

119ª ZONA ELEITORAL JUAZEIRO DO NORTE

ROBERTA LAENA COSTA JUCA

JUDICIÁRIA

6ª ZONA ELEITORAL - QUIXADÁ

84ª ZONA ELEITORAL –
BEBERIBE

GISELLE PEREIRA DE MELO

JUDICIÁRIA

5ª ZONA ELEITORAL BATURITÉ

8ª ZONA ELEITORAL - ARACATI

HELOÍSA
RACHEL
BEZERRA ALMEIDA

BESSA

JUDICIÁRIA

45ª ZONA ELEITORAL MASSAPÉ

121ª ZONA ELEITORAL SOBRAL

ÂNGELO HARRISON QUEIROZ
CHAVES

JUDICIÁRIA

46ª ZONA ELEITORAL MOMBAÇA

50ª ZONA ELEITORAL PENTECOSTE

NAUKIANA LIMA DE MELO

JUDICIÁRIA

89ª ZONA ELEITORAL AMONTADA

23ª ZONA ELEITORAL URUBURETAMA

PINTO ADMINISTRATIVA

55ª ZONA ELEITORAL SOLONÓPOLE

DIRETORIA DO FÓRUM
ELEITORAL DE SOBRAL

FRANCISCO
GILSON ADMINISTRATIVA
BRILHANTE DE CARVALHO

68ª ZONA ELEITORAL ARARIPE

119ª ZONA ELEITORAL JUAZEIRO DO NORTE

MIGUEL
PRADO

CAINETE
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JOSE MILTON QUEIROZ DE ADMINISTRATIVA
FREITAS
JUDICIÁRIA

TICIANE CIRENE REIS LINS

ANTÔNIO CRISTIANO ALMEIDA ADMINISTRATIVA
PAULA

Página 5

79ª ZONA ELEITORAL RERIUTABA

105ª ZONA ELEITORAL CAPISTRANO

63ª ZONA ELEITORAL - BOA
VIAGEM

17ª ZONA ELEITORAL ITAPIPOCA

60ª ZONA ELEITORAL ACOPIARA

45ª ZONA ELEITORAL MASSAPÉ

MARIANA NOGUEIRA COELHO

JUDICIÁRIA

21ª ZONA ELEITORAL - IPU

9ª ZONA ELEITORAL - RUSSAS

ARACI DE SOUZA LIMA

JUDICIÁRIA

119ª ZONA ELEITORAL JUAZEIRO DO NORTE

53ª ZONA ELEITORAL - NOVA
OLINDA

JUDICIÁRIA

86ª ZONA ELEITORAL - ALTO
SANTO

6ª ZONA ELEITORAL - QUIXADÁ

CELINA GURGEL RODRIGUES

JUDICIÁRIA

6ª ZONA ELEITORAL - QUIXADÁ

6ª ZONA ELEITORAL –
QUIXADÁ

POLYANA LIGIA
ALBUQUERQUE

DE

JUDICIÁRIA

38ª ZONA ELEITORAL CAMPOS SALES

81ª ZONA ELEITORAL –
TIANGUÁ

MARINA BARROS MOURA DE
CARVALHO

JUDICIÁRIA

92ª ZONA ELEITORAL - BARRO

69ª ZONA ELEITORAL –
AURORA

DANILO
CARDOSO
MAGALHAES

DE

LAYME

ADMINISTRATIVA 70ª ZONA ELEITORAL - BREJO
SANTO

LORENA CYSNE NAMBA

35ª ZONA ELEITORAL - VIÇOSA
DO CEARÁ

RENATA CERQUEIRA TRÉVIA
PICANÇO

JUDICIÁRIA

35ª ZONA ELEITORAL - VIÇOSA
DO CEARÁ

11ª ZONA ELEITORAL –
QUIXERAMOBIM

LUÍS ROBERTO
ALMEIDA

JUDICIÁRIA

76ª ZONA ELEITORAL MAURITI

91ª ZONA ELEITORAL TABULEIRO DO NORTE

CEPPE

DE

ANEXO II
TÉCNICO JUDICIÁRIO
REMOÇÃO
SERVIDOR(A)

DE

PARA

33ª ZONA ELEITORAL - CANINDÉ

85ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

AFRÂNIO AGUIAR VASCONCELOS

SECRETARIA

80ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA

SECRETARIA

118ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

118ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA

SECRETARIA

ANTÔNIO
NUNES

AGRIPINO

FERREIRA

JOÃO DOS SANTOS MANÇO

MARIA GLAUDÊNIA TEÓFILO ROCHA 1ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

93ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA

112ª ZONA ELEITORAL FORTALEZA

1ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

JOSÉ GILSON ANDRADE DA SILVA

119ª ZONA ELEITORAL - JUAZEIRO
DO NORTE

DIRETORIA DO FÓRUM ELEITORAL DE
JUAZEIRO DO NORTE

49ª ZONA ELEITORAL - PACAJUS

52ª ZONA ELEITORAL - REDENÇÃO

GUILHERME LUIS BEZERRA PORTO

23ª ZONA ELEITORAL URUBURETAMA

120ª ZONA ELEITORAL - CAUCAIA

MARIA DO SOCORRO ABREU DE
PAULA

109ª ZONA ELEITORAL PARACURU

DIRETORIA DO FÓRUM ELEITORAL DE
FORTALEZA

SAMIRA DE ARAÚJO MATIAS

78ª ZONA ELEITORAL HORIZONTE

95ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

TIAGO MOURA SOBREIRA BEZERRA

122ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ

SECRETARIA

MARIA CLEIVANIR DE CARVALHO
OLIVEIRA

120ª ZONA ELEITORAL - CAUCAIA

SECRETARIA

LEVI DA SILVA COSTA
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REJANE
ALMEIDA

MARIA
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DE

OLIVEIRA

RICARDO RODRIGUES MACEDO
JEFERSON MACIEL PIMENTEL
SOLANGE RAMOS PLUTARCO LIMA
SIMONE SOARES SANTANA
HUMBERTO
FILHO
MARIA
SILVA

MOURÃO

LUCIENE

ALBANO

CAVALCANTE

CAIO SILVA GUIMARÃES

4ª ZONA ELEITORAL MARANGUAPE

SECRETARIA

104ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ

122ª ZONA ELEITORAL - MARACANAÚ

123ª ZONA ELEITORAL - CAUCAIA

SECRETARIA

50ª ZONA ELEITORAL PENTECOSTE

SECRETARIA

111ª ZONA ELEITORAL - CARIDADE

DIRETORIA DO FÓRUM ELEITORAL DE
FORTALEZA

19ª ZONA ELEITORAL - TAUÁ

112ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA

5ª ZONA ELEITORAL - VIÇOSA DO
CEARÁ

104ª ZONA ELEITORAL - MARACANAÚ

97ª ZONA ELEITORAL - TRAIRI

ZONAS DA CAPITAL

SAMIRA ALVES BEZERRA FIALHO 52ª ZONA ELEITORAL - REDENÇÃO
MEDEIROS
MARÍLIA CUNHA DE ALENCAR
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ZONAS DA CAPITAL

21ª ZONA ELEITORAL - IPU

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO
ELEITOR

5ª ZONA ELEITORAL - BATURITÉ

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO
ELEITOR

CICERO MORAIS DE OLIVEIRA

13ª ZONA ELEITORAL - IGUATU

13ª ZONA ELEITORAL - IGUATU

REGINALDO QUEIROZ SANTIAGO

73ª ZONA ELEITORAL - IBIAPINA

ZONAS DA CAPITAL

MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE
VASCONCELOS

44ª ZONA ELEITORAL - SANTANA
DO ACARAÚ

ZONAS DA CAPITAL

CAIO APRIGIO MOREIRA SILVEIRA

121ª ZONA ELEITORAL - SOBRAL

DIRETORIA DO FÓRUM ELEITORAL DE
MARACANAÚ

KADJA
MARQUES
SANTIAGO

81ª ZONA ELEITORAL - TIANGUÁ

4ª ZONA ELEITORAL - MARANGUAPE

OLIVEIRA

105ª ZONA ELEITORAL CAPISTRANO

123ª ZONA ELEITORAL - CAUCAIA

FAÇANHA

67ª ZONA ELEITORAL ARACOIABA

49ª ZONA ELEITORAL – PACAJUS

5ª ZONA ELEITORAL - BATURITÉ

105ª ZONA ELEITORAL - CAPISTRANO

109ª ZONA ELEITORAL PARACURU

109ª ZONA ELEITORAL – PARACURU

KARINA NOGUEIRA UCHOA

18ª ZONA ELEITORAL - ASSARÉ

97ª ZONA ELEITORAL – TRAIRI

LUANA DAS NEVES REGIS

40ª ZONA ELEITORAL - IPUEIRAS

111ª ZONA ELEITORAL – CARIDADE

48ª ZONA ELEITORAL - NOVA
RUSSAS

50ª ZONA ELEITORAL – PENTECOSTE

15ª ZONA ELEITORAL - ICÓ

5ª ZONA ELEITORAL – BATURITÉ

69ª ZONA ELEITORAL - AURORA

5ª ZONA ELEITORAL – BATURITÉ

GESIANE PEREIRA DOS SANTOS

14ª ZONA ELEITORAL - LAVRAS DA
MANGABEIRA

70ª ZONA ELEITORAL - BREJO SANTO

AFONSO CÉSAR ALVES CABRAL

79ª ZONA ELEITORAL –
RERIUTABA

33ª ZONA ELEITORAL – CANINDÉ

6ª ZONA ELEITORAL – QUIXADÁ

29ª ZONA ELEITORAL - LIMOEIRO DO
NORTE

26ª ZONA ELEITORAL – MILAGRES

121ª ZONA ELEITORAL – SOBRAL

PEDRO HENRIQUE HOLANDA PUCCI

DOMINGOS
NETO

RODRIGUES

FEITOSA

ANNE
URSULY
RAULUSAITIS
JANSER JAMES
OLIVEIRA

BEZERRA

DE

FERNANDO LISBOA DAMASCENO

MILA MARIA TEIXEIRA ARAGAO
ÂNGELA
MARIA
MEDEIROS

DE

LEMOS

ÉRIKA CARINE DE VASCONCELOS
SALES

GIOVANI GOMES NÓBREGA
IVNA MARQUES DE ARAÚJO SOUSA
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MARIA CLÉCIA ALVES DE OLIVEIRA

79ª ZONA ELEITORAL –
RERIUTABA

44ª ZONA ELEITORAL - SANTANA DO
ACARAÚ

NICOLE PONTES PESSOA E SOUZA

10ª ZONA ELEITORAL –
JAGUARIBE

12ª ZONA ELEITORAL - SENADOR
POMPEU

43ª ZONA ELEITORAL – JUCAS

81ª ZONA ELEITORAL – TIANGUÁ

GUSTAVO FRANÇA DA SILVA

38ª ZONA ELEITORAL - CAMPOS
SALES

26ª ZONA ELEITORAL – MILAGRES

RAFAEL DE OLIVEIRA MELO

76ª ZONA ELEITORAL – MAURITI

60ª ZONA ELEITORAL – ACOPIARA

IGOR MARIANO FIGUEIREDO

70ª ZONA ELEITORAL - BREJO
SANTO

92ª ZONA ELEITORAL – BARRO

12ª ZONA ELEITORAL - SENADOR
POMPEU

19ª ZONA ELEITORAL – TAUÁ

25ª ZONA ELEITORAL - GRANJA

40ª ZONA ELEITORAL - IPUEIRAS

ANTÔNIO
BALBINO

CARLOS

MARTINS

ANTÔNIO ÉDER FERREIRA LIMA
LINDEMBERG
DOURADO

TELES

PORTELA

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Despachos
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 24011 (240-11.2016.6.06.0112) - CLASSE 30
ORIGEM: FORTALEZA-CE (112ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA)
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES BEZERRA, COLIGAÇÃO MAJORITARIA "FORTALEZA SÓ TEM A
GANHAR" (PDT / PP / DEM / PEN / PSC / PSDC / PRTB / PTC/PPS/PTN/PPL//PSL/PV/PTB/PSD/PROS/PMB/PC DO B)
ADVOGADO(S): Thiago Montezuma - OAB: 23.667/CE, João Pupo - OAB: 12.707/CE, Sarah Feitosa Cavalcante - OAB:
13493/CE, Lúcio Freitas - OAB: CE018419/CE, David Duarte - OAB: 18157/CE, Diego Pote - OAB: 28.278/CE
RECORRENTE(S): MORONI BING TORGAN
ADVOGADO(S): Dorgival Lucas Dutra - OAB: 5846/CE
RECORRIDO(S): LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, ELMANO DE FREITAS DA COSTA, PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
ADVOGADO(S): Rodrigo Cavalcante Dias - OAB: 16555/CE, Daniele Cavalcante Dias - OAB: 14960/CE, Alessandro Pereira
Gama - OAB: 20844/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Determino à Secretaria Judiciária que intime as partes embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões, em relação aos
Embargos de Declaração, às fls. 224/225.
Empós, remetam os autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Expediente necessário.
Fortaleza, 7 de novembro de 2017.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Relator”

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Despachos
DESPACHO
PET Nº 0600071-83.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Alcides Saldanha Lima
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTdoB, Estadual
ADVOGADO: Suiberto Dias Fernandes - OAB: CE 25.018/CE
REQUERENTES: THIAGO CAMILO CIRÍACO, Presidente e MARIA ELENILDE AMÉRICO MARTINS, Tesoureira
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2011 do Diretório Estadual do Partido Trabalhista
do Brasil - PT do B, que foi julgada como não prestadas por este Tribunal em 17/10/2012, conforme acórdão de fls. 28/32, com
decisão transitada em julgado em 12/11/2012, conforme certidão de fl. 39.
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. 56/113, 114/302 a agremiação partidária em tela apresentou suas contas relativas ao exercício de 2011 (protocolos n.º
63.158/2015, de 01/12/2015, e n.º 65.517/2015, de 23/12/2015), contendo diversos documentos, além dos extratos bancários e
os livros Razão e Diário.
Às fls. 303/306 consta despacho do Presidente deste Regional determinando o desarquivamento dos presentes autos e análise
da documentação apresentada pelo partido requerente.
Encaminhados os autos, a Secretaria de Controle Interno apresentou Informação SEAUD/COAUD/SCI n.º 45/2016 (fls.
312/313-v) sugerindo a baixa dos autos em diligência para que o partido se manifestasse sobre as seguintes irregularidades:
a. Das peças e demonstrativos prescritos no art. 14, incisos I e II, da Resolução TSE n.º 21.841/2004, o partido apresentou
apenas o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e os Livros Razão e Diário, deixando de apresentar
os demais. Ressalte-se que o Livro Diário apresentado pelo partido não foi devidamente autenticado no cartório de registro de
documentos, em descumprimento ao art. 11, parágrafo único da cupracitada resolução;
b. Não foi apresentada a Procuração ou instrumento de representação por Advogado;
c. Em relação à conta contábil "Outras Receitas Diversas" , cujos lançamentos estão às páginas 12 e 13 do Livro Razão,
verificou-se que algumas doações não tiveram os seus doadores identificados, o que pode configurar que os recursos são de
origem não identificada (item 4.4 do relatório, fl. 312-v).
Notificado (fl. 316), o partido requerente não apresentou qualquer manifestação, conforme certidão de fl. 318.
A Procuradoria Regional Eleitoral em parecer de fls. 320/322-v opinou pela manutenção da suspensão do repasse de cotas do
Fundo Partidário, ante a ausência dos documentos listados no parecer da SCI, impossibilitando desse modo o controle e a
aferição da veracidade dos fatos contábeis, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
É o relatório. Decido.
As contas do Diretório Estadual do Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB, relativa ao exercício de 2011, foram declaradas não
prestadas por este Tribunal, com aplicação da suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidários, nos termos do
art. 28, inciso III, da Res. TSE nº 21.841/04.
Somente em 23/12/2015, o órgão partidário apresentou as contas do exercício financeiro de 2011.
A situação em questão (apresentação extemporânea de prestação de contas após o julgamento como não prestadas) não
encontra previsão na Res. TSE nº 21.841/04. A Resolução TSE n.º 23.464/2015, que atualmente regulamenta a prestação de
contas anual dos partidos políticos, prevê procedimento na Seção V para regularização das contas não prestadas. Todavia,
não há indicação expressa se a norma em comento é aplicável a contas de exercícios anteriores.
Passando ao exame dos autos, observa-se que, quando o partido protocolou a prestação de contas do exercício 2011 em
23/12/2015 (fls. 56/113 e 114/302), estava em vigor a Resolução TSE n.º 23.432/2014, que passou a prever, no art. 61, a
regularização das contas não prestadas. Revogada a sobredita norma pela Resolução TSE n.º 23.464/2015, o mesmo
procedimento de regularização das contas não prestadas foi repetido no art. 59, que dispõe o seguinte:
Seção V
Da Regularização das Contas Não Prestadas
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 desta
resolução.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente sup erior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz o u
Relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29 desta resolução;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 12 e 13 desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados para
fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º deste artigo, o Tribunal deve julgar o requerimento apresentado, aplicando ao
órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos artigos 47 e 49 desta resolução.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º deste artigo.
O procedimento previsto no dispositivo acima deve ser aplicado ao caso em concreto, pois o partido visa a regularizar a
situação de inadimplência, em relação às contas do exercício de 2011, julgadas não prestadas.
Analisando a jurisprudência pátria, outros regionais têm aplicado o procedimento da Resolução TSE n.º 23.464/15 para
regularização de contas não prestadas de exercícios anteriores a 2015 . Confira-se:
EMENTA - PETIÇÃO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2013. PRP. ART. 59, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015. NÃO
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
REGULARIZAÇÃO INDEFERIDA. 1. A ausência de apresentação de documentos essenciais, arrolados no art. 29, da
Resolução TSE nº 23.464/2015, impõe o indeferimento do pedido de regularização de contas, anteriormente julgadas como
não prestadas nos moldes do art. 59, da Resolução TSE nº 23.464/2015. 2. Regularização indeferida.
PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO JULGADAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO
DE 2013. ART. 59 DA RES. TSE. 23.464. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANÁLISE DAS CONTAS.
AGREMIAÇÃO QUE, EMBORA INTIMADA, NÃO COMPLEMENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. PEDIDO
REJEITADO, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE JULGOU NÃO PRESTADAS AS CONTAS.
PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
ART. 32 DA LEI N.º 9.096/1995. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. AGREMIAÇÃO
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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NOTIFICADA. INÉRCIA. PERSISTÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE MANTIDA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
1. Petição apresentada sem a documentação necessária à análise das contas;
2. Omissão da obrigação legal de prestar contas anualmente;
2. Órgão partidário e seus responsáveis devidamente notificados na pessoa de advogados constituídos nos autos;
3. Não apresentação das contas. Inércia e omissão;
4. Incidência ao art. 45, V, "a", da Resolução TSE n.º 23.432/2014. Contas julgadas não prestadas;
5.Manutenção da irregularidade das consta, proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, inadimplência do órgão
partidário regional e de seus responsáveis perante a Justiça Eleitoral; suspensão do registro e/ou anotação do órgão de
direção até a regularização da sua situação;
6. Indeferida a Petição de regularização das contas referentes ao exercício financeiro 2013.
Isto posto, aplicando o disposto no art. 59 da Resolução TSE n.º 23.464/15, chamo o feito à ordem para determinar:
a) o desentranhamento de tudo que fora juntado aos autos após o despacho de arquivamento do feito (fl. 52), pois recebo os
protocolos n.º 63.158/2015 de 01/12/2015 (fls. 56 e ss) e n.º 65.517/2015 de 23/12/2015 (fls. 114/302) como pedido de
regularização de contas julgadas não prestadas;
b) a autuação dos documentos desentranhados (a partir da fl. 56) na classe "PETIÇÃO", nos termos do art. 59, II, da
Resolução TSE n.º 23.464/15;
c) com fundamento no art. 34, § 3º, da Res. TSE nº 23.464/15, a intimação do partido, através do DJE, em nome do advogado
constituído nos autos (fl. 115) e de seus dirigentes partidários, por carta com AR, para, no prazo de 20 (vinte) dias,
apresentarem a documentação faltante especificada no relatório de exame preliminar emitido pela Secretaria de Controle
Interno (fls. 312/313-v), bem como as procurações outorgadas em nome do presidente e tesoureiro da agremiação;
d) juntada de cópia deste despacho no processo autuado como "PETIÇÃO".
Fortaleza, 25 de outubro de 2017.
ALCIDES SALDANHA LIMA
Juiz Relator”
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 243-11.2016.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
Protocolo: 25.136/2016
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC
ADVOGADOS: Anna Karinne Nery Veras - OAB: 010555/CE e Ramom Oliveira Bantim - OAB: 31.558/CE
REQUERENTE(S): FRANCISCO ELY AGUIAR ALVES, Presidente e JOSÉ NEUDO DA SILVA, Tesoureiro
ADVOGADA: Anna Karinne Nery Veras - OAB: 010555/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Tratam os autos de Prestação de Contas do Diretório Regional do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC,
referente ao exercício financeiro de 2015.
Às fls. 232/233, a então Relatora, Dra. Kamile Moreira Castro, determinou, nos termos do art. 38, § 3º, da Resolução-TSE nº
23.464/2015, a citação da agremiação partidária para manifestação acerca do Parecer Conclusivo emitido pela Secretaria de
Controle Interno - SCI, fls. 49/50.
O PSDC juntou documentação de fls. 234/238,
Autos redistribuídos a este Relator, conforme Certidão de fl. 240.
De acordo com a Certidão de fl. 241, oriunda da Secretaria Judiciária, não houve manifestação acerca do despacho de fls.
232/233.
Nesse instante, faz-se necessária a observação do inteiro teor do art. 38, da Resolução-TSE nº 23.464/2015, verbis:
"Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela Unidade
Técnica ou no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, o Juiz ou Relator deve determinar a citação do órgão
partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa, no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as
provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo."
Com efeito, verifica-se que o dispositivo retro estabelece a citação da agremiação partidária e responsáveis para oferecimento
de defesa.
Observo, assim, que o despacho de fls. 232/233 determinou apenas a citação do partido Requerente, restando ausente
menção aos demais responsáveis.
Diante do exposto, determino a renovação da citação estabelecida no despacho de fls. 232/233, desta feita em relação aos
responsáveis pelo PSDC, a saber, Presidente e Tesoureiro, nos termos do art. 38, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 08 de novembro de 2017.
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
JUIZ RELATOR”
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento
Atos Diversos
MOVIMENTAÇÕES NA CARREIRA - OUTUBRO/2017
EDITAL Nº 29/2017 - O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
torna público que, no mês de outubro/2017, a Presidência deste Regional concedeu progressão funcional e promoção aos
servidores abaixo relacionados, nos termos da Resolução TSE n.º 22.582/2007.
PROGRESSÃO FUNCIONAL / PROMOÇÃO

CARGO

EXERCÍCIO

CLASSE/
PADRÃO
ATUAIS

ADRIANA GUIMARÃES HOLANDA CARVALHO

ANALISTA

AÍDA PONTES ALBUQUERQUE
ÁLVARO JAFFÉ CRUZ BARROS
ANDREA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ANGÉLICA MARIA VIEIRA RIBEIRO
ELANDRO RIBEIRO MENDES
FERNANDO MOURA LINHARES
GLAVANY LIMA MAIA VIEIRA
MÁRCIA MARIA TAVARES
RAFAEL PORDEUS BEZERRA FURTADO
RAÍSSA FACÓ VENTURA DE QUEIROZ
ALINE OLIVEIRA MARTINS
ERICK TEIXEIRA BARRETO
FÁBIO MACEDO MACHADO
FELIPE AGUIAR TAVARES ROCHA
FELIPE LEÃO DE ARAÚJO
FRANCISCO CASTRO MACIEL JÚNIOR
FRANCISCO ÍCARO BEZERRA PINHEIRO
FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA
JOSÉ CORREIA DO NASCIMENTO
KARINA NOGUEIRA UCHOA
LORENA FREIRE FIGUEIREDO
MÁRCIO ALVES FERREIRA

ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO

19/07/2005
11/09/2006
19/07/2005
03/09/2007
22/09/2006
30/06/2006
04/09/2006
30/06/2006
03/09/2007
19/07/2005
30/06/2006
10/09/2009
02/07/2012
12/09/2011
14/09/2006
13/08/2007
04/09/2007
09/07/2012
01/09/2006
24/09/2012
13/08/2007
13/08/2007
10/08/2005

C/11
C/12
B/10
C/11
C/11
C/11
C/11
B/10
C/12
B/9
B/8
A/5
B/6
C/11
B/10
B/10
A/5
C/11
A/5
B/10
B/10
C/12

SERVIDOR(A)

C/12

INTERSTÍCIO

CLASSE/
PADRÃO
FUTUROS

VIGÊNCIA
(Efeitos
Financeiros)

19/07/2016 a 18/07/2017
11/09/2016 a 10/09/2017
19/07/2016 a 18/07/2017
03/09/2016 a 02/09/2017
22/09/2016 a 21/09/2017
30/06/2016 a 29/06/2017
04/09/2016 a 03/09/2017
30/06/2016 a 29/06/2017
03/09/2016 a 02/09/2017
19/07/2016 a 18/07/2017
09/09/2016 a 08/09/2017
14/09/2016 a 13/09/2017
02/07/2016 a 15/09/2017
12/09/2016 a 11/09/2017
17/09/2016 a 16/09/2017
15/08/2016 a 14/08/2017
04/09/2016 a 03/09/2017
09/07/2016 a 08/07/2017
01/09/2016 a 31/08/2017
24/09/2016 a 23/09/2017
13/08/2016 a 12/08/2017
13/08/2016 a 12/08/2017
26/09/2016 a 25/09/2017

C/13
C/12
C/13
C/11
C/12
C/12
C/12
C/12
C/11
C/13
B/10
B/9
B/6
B/7
C/12
C/11
C/11
B/6
C/12
B/6
C/11
C/11
C/13

19/07/2017
11/09/2017
19/07/2017
03/09/2017
22/09/2017
30/06/2017
04/09/2017
30/06/2017
03/09/2017
19/07/2017
09/09/2017
14/09/2017
16/09/2017
12/09/2017
17/09/2017
06/09/2017
04/09/2017
09/07/2017
01/09/2017
24/09/2017
13/08/2017
13/08/2017
26/09/2017

Dado e passado na SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, aos nove
dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete. Eu, Andrea Oliveira do Nascimento , Analista Judiciária, o digitei. E Eu, Jarbas
Marinho Lopes , Secretário de Gestão de Pessoas o subscrevo.
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ZONAS ELEITORAIS
006ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Notificação parecer diligência - Manifestação em 03 dias
PROCESSO Nº: 779-04.2016.6.06.0006
PROTOCOLO Nº 127.572/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : PAULO HENRIQUE VIANA LOPES - 22777 - VEREADOR - QUIXADÁ
CNPJ
: 25.928.926/0001-72
Nº CONTROLE: 227771315270CE3031177
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 17:11:37
DATA GERAÇÃO: 09/11/2017 às 17:17:35
PARTIDO POLÍTICO: PR
ADVOGADO: LUCAS HENRIQUE DE SOUSA FREITAS – OAB/CE Nº 22.777
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE – Manifestação em 3 dias
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, após verificação prévia da prestação de contas apresentada, fica Vossa Senhoria
NOTIFICADO(A)/INTIMADO(A) para adotar as providências, conforme parecer técnico para diligência, abaixo, no prazo de 3
(três) dias, após a publicação desta por meio do DJE, sob pena de preclusão, nos termos do art. 59 c/c art. 84 da Res. TSE nº
23.463/2015:
Manifestar-se sobre as inconsistências apontadas no Relatório Técnico Prévio para cumprimento de diligências.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
PARECER TÉCNICO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS – PROCESSO Nº: 779-04.2016.6.06.0006
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. Referido relatório é baseado nos dados
identificados pelo sistema SPCEWeb.
Após análise inicial, constatou-se:
1.
Deverá ser juntado aos autos documentos fiscais ou equivalentes para TODAS despesas efetuadas, inclusive do
contador.
2.
Juntar aos autos, termo de cessão do veículo, modelo GOL – de placa HWY 4149, ano de fabricação 2000, bem
como, documento do veículo a fim de comprovar a propriedade.
3.
Completa ausência de informações, tanto no sistema SPCE Web quanto nos autos, referentes à contratação de
serviços jurídicos, seja estimável ou financeira. Tal correção deverá ser feita em sede de Prestação de Contas na
modalidade de retificadora.
4.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015) - Foram
declaradas doações diretas realizadas por outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em
exame, revelando indícios de omissão de receitas, contrariando o que dispõe o art. 48, I, c, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DOADOR

Nº RECIBO

RICARDO
JOSÉ
ARAUJO 227771315270CE000006E
SILVEIRA
RICARDO
JOSÉ
ARAUJO 227771315270CE000007E
SILVEIRA
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total

DATA

FONTE

ESPÉCIE
Estimado

VALOR
(R$)¹
14,45

29/09/2016

--

29/09/2016

--

%²
0,70

Estimado

144,50

6,98

Diante do exposto, manifesto-me pela intimação do prestador de contas para manifestação, em até 3 (três) dias, sobre a
inconsistência identificada nos termos do art. 59, §3, Resolução TSE nº 23.463/2015), sob pena de preclusão.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
Notificação parecer diligência - Manifestação em 03 dias
PROCESSO Nº: 762-65.2016.6.06.0006
PROTOCOLO Nº: 127.583/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : RAIMUNDO NONATO MOUZINHO DA SILVA - 40723 - VEREADOR - QUIXADÁ
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.gov.br
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CNPJ : 25.925.326/0001-50
Nº CONTROLE: 407231315270CE2642108
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 19:10:42
DATA GERAÇÃO: 09/11/2017 às 16:19:43
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ADVOGADO: NILO LOPES DA COSTA NETO, OAB/CE, Nº. 32.818
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE – Manifestação em 3 dias
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, após verificação prévia da prestação de contas apresentada, fica Vossa Senhoria
NOTIFICADO(A)/INTIMADO(A) para adotar as providências, conforme parecer técnico para diligência, abaixo, no prazo de 3
(três) dias, após a publicação desta por meio do DJE, sob pena de preclusão, nos termos do art. 59 c/c art. 84 da Res. TSE nº
23.463/2015:
Manifestar-se sobre as inconsistências apontadas no Relatório Técnico Prévio para cumprimento de diligências.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
PARECER TÉCNICO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS – PROCESSO Nº: 762-65.2016.6.06.0006
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. Referido relatório é baseado nos dados
identificados pelo sistema SPCEWeb.
Após análise inicial, constatou-se:
1.
Completa ausência de documentos referentes à contratação de serviços jurídicos, seja estimável ou financeira.
2.
Completa ausência de documentos referentes à contratação de serviços contábeis.
3.
Juntar aos autos, termo de cessão do veículo, modelo GM CLASSIC LIFE, ano de fabricação 2007, bem como,
documento do veículo a fim de comprovar a propriedade.
4.
A natureza dos recursos estimáveis em dinheiro, provenientes de doações de pessoas físicas, a fim de constatar se a
utilização dessa espécie de recurso não configura infração às normas que exigem que a doação deva constituir produto do
serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, seja decorrente de prestação direta dos serviços e/ou que os bens
permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015), relatando eventuais
inconsistências:
DATA

03/09/2016
03/09/2016

CPF

DOADOR

069.661.17323
982.714.40306

LARISSA DE SOUSA DA
SILVA
NILO LOPES DA COSTA
NETO

NATUREZA DO RECURSO
DOADO
Cessão ou locação de veículos

ESTIMAVEL

Serviços próprios prestados por terceiros

VALOR
(R$)
1.000,00
500,00

5.
Foram utilizados os recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas a
atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais, contrariando o que o dispõe o art. 31, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
DATA

FORNECEDOR

Nº DOC. FISCAL / RECIBO
ELEITORAL

01/11/2016

TIPO DE DESPESA
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou
op. cartão de crédito

VALOR
(R$)
8,60

Diante do exposto, manifesto-me pela intimação do prestador de contas para manifestação, em até 3 (três) dias, sobre as
inconsistências identificadas, nos termos do art. 59, §3, Resolução TSE nº 23.463/2015), sob pena de preclusão.
Quixadá/CE,10 de novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
Notificação parecer diligência - Manifestação em 03 dias
PROCESSO Nº: 756-58.2016.6.06.0006
PROTOCOLO Nº: 127.514/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : GILIARDE ALVES DE SOUSA - 23333 - VEREADOR - QUIXADÁ
CNPJ
: 25.839.436/0001-08
Nº CONTROLE: 233331315270CE2733840
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 21:52:51
DATA GERAÇÃO: 09/11/2017 às 14:06:09
PARTIDO POLÍTICO: PPS
ADVOGADO: FRANCISCO CLÁUDIO CAVALCANTE DA SILVA – OAB/CE Nº 22.624

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.gov.br
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NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE – Manifestação em 3 dias
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, após verificação prévia da prestação de contas apresentada, fica Vossa Senhoria
NOTIFICADO(A)/INTIMADO(A) para adotar as providências, conforme parecer técnico para diligência, abaixo, no prazo de 3
(três) dias, após a publicação desta por meio do DJE, sob pena de preclusão, nos termos do art. 59 c/c art. 84 da Res. TSE nº
23.463/2015:
Manifestar-se sobre as inconsistências apontadas no Relatório Técnico Prévio para cumprimento de diligências.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
PARECER TÉCNICO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS – PROCESSO Nº: 756-58.2016.6.06.0006
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. Referido relatório é baseado nos dados
identificados pelo sistema SPCEWeb.
Após análise inicial, constatou-se:
1.
Ausência de trânsito em conta bancária do pagamento ao advogado, conforme recibo, fl. 09. Para o candidato
esclarecer essa inconsistência.
2.
Juntar recibo do pagamento do contador e nota fiscal correspondente ao serviço, conforme acusa no sistema SPCE,
bem como na prestação de contas pagamento em espécie.
3.
Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados CADÚNICO, foi identificado o recebimento
DIRETO de doação realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo, recomendando o encaminhamento
do indício ao Ministério Público Eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que
não tenha capacidade econômica para fazer a doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos:
DOAÇÕES REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA
Nº. DO RECIBO
CPF
DOADOR
VALOR R$
233331315270CE000003E
020.113.243-51
MARIA MARCILENE MARTINS MACIEL
200,00
4.
Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados CAGED, foi identificado o recebimento
DIRETO de doações efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 60 dias no CAGED, recomendando o
encaminhamento do indício ao Ministério Público Eleitoral para investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de
doação por doador que não tenha capacidade econômica para fazer a doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos:
DOAÇÕES REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA
Nº. DO RECIBO
CPF
DOADOR
VALOR
DA DATA
DO
ÚLTIMO
DOAÇÃO
DESLIGAMENTO NO CAGED
047.108.053ROMARIO SILVA 500,00
01/03/2016
233331315270CE000005E 50
NUNES
Diante do exposto, manifesto-me pela intimação do prestador de contas para manifestação, em até 3 (três) dias, sobre a
inconsistência identificada nos termos do art. 59, §3, Resolução TSE nº 23.463/2015), sob pena de preclusão.
Quixadá/CE, 10 de Novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
Notificação parecer diligência - Manifestação em 03 dias
PROCESSO Nº: 791-18.2016.6.06.0006
PROTOCOLO Nº: 127.556/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : MARCOS ANTONIO LIMA - 17017 - VEREADOR - QUIXADÁ
CNPJ
: 25.781.593/0001-00
Nº CONTROLE: 170171315270CE6176331
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 19:37:47
DATA GERAÇÃO: 25/10/2017 às 11:55:59
PARTIDO POLÍTICO: PSL
ADVOGADO: GLADSON ALVES DO NASCIMENTO – OAB/CE Nº 10.413
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE – Manifestação em 3 dias
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, após verificação prévia da prestação de contas apresentada, fica Vossa Senhoria
NOTIFICADO(A)/INTIMADO(A) para adotar as providências, conforme parecer técnico para diligência, abaixo, no prazo de 3
(três) dias, após a publicação desta por meio do DJE, sob pena de preclusão, nos termos do art. 59 c/c art. 84 da Res. TSE nº
23.463/2015:
Manifestar-se sobre as inconsistências apontadas no Relatório Técnico Prévio para cumprimento de diligências.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
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.gov.br
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PARECER TÉCNICO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS – PROCESSO Nº: 791-18.2016.6.06.0006
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. Referido relatório é baseado nos dados
identificados pelo sistema SPCEWeb.
Após análise inicial, constatou-se:
1.
Juntar documento do veículo objeto do serviço, modelo PAS/MOTOCICLETA, marca HONDA/CG150 FAN ESDI ano
2014, placa ORZ 0640.
2.
Juntar habilitação do motorista prestador dos serviços.
3.
Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de
candidatura, revelando indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I, e art. 14, I, da Resolução TSE nº
23.463/2015):
CARGO
Vereador
4.

PATRIMÔNIO DECLARADO NO CAND (R$)
0,00

RECURSOS PRÓPRIOS NA PC (R$)
1.500,00

DIFERENÇA (R$)
1.500,00

O prestador de contas declarou como sobras de campanha os valores abaixo:
FONTE DO RECURSO
Outros Recursos

VALOR (R$)
20,00

BANCO
001

AGÊNCIA
1593

CONTA
23613

Deve ser identificado o destino final das sobras de campanha conforme Art. 46, §1º ao §4º, da resolução 23.463/2015.
Diante do exposto, manifesto-me pela intimação do prestador de contas para manifestação, em até 3 (três) dias, sobre a
inconsistência identificada nos termos do art. 59, §3, Resolução TSE nº 23.463/2015), sob pena de preclusão.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
Notificação parecer diligência - Manifestação em 03 dias
PROCESSO Nº: 770-42.2016.6.06.0006
PROTOCOLO Nº 127.576/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : RAFAEL BARROS DE OLIVEIRA - 20800 - VEREADOR - QUIXADÁ
CNPJ: 25.904.838/0001-30
Nº CONTROLE: 208001315270CE1977440
DATA ENTREGA: 29/06/2017 às 15:53:57
DATA GERAÇÃO: 09/11/2017 às 16:18:14
PARTIDO POLÍTICO: PSC
ADVOGADO: GLADSON ALVES DO NASCIMENTO OAB/CE: 10.413
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE – Manifestação em 3 dias
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, após verificação prévia da prestação de contas apresentada, fica Vossa Senhoria
NOTIFICADO(A)/INTIMADO(A) para adotar as providências, conforme parecer técnico para diligência, abaixo, no prazo de 3
(três) dias, após a publicação desta por meio do DJE, sob pena de preclusão, nos termos do art. 59 c/c art. 84 da Res. TSE nº
23.463/2015:
Manifestar-se sobre as inconsistências apontadas no Relatório Técnico Prévio para cumprimento de diligências.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
PARECER TÉCNICO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS – PROCESSO Nº: 770-42.2016.6.06.0006
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. Referido relatório é baseado nos dados
identificados pelo sistema SPCEWeb.
Após análise inicial, constatou-se:
1.
A análise da movimentação financeira restou prejudicada, haja vista que foi constatada dívida de campanha no
montante de R$ 800,00 (oitocentos) reais, não tendo sido verificada a existência de receita para a contração das despesas
com honorários advocatícios e contábeis.
Diante do exposto, manifesto-me pela intimação do prestador de contas para manifestação, em até 3 (três) dias, sobre as
inconsistências identificadas, nos termos do art. 59, §3, Resolução TSE nº 23.463/2015), sob pena de preclusão.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Celina Gurgel Rodrigues
Analista Judiciária
Mat. TRE/CE 83.581
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.gov.br
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Notificação parecer diligência - Manifestação em 03 dias
PROCESSO Nº: 758-28.2016.6.06.0006
PROTOCOLO Nº: 127.525/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : JAQUELINE MARIA SOARES DE SOUSA – 17789 - VEREADOR - QUIXADÁ
CNPJ: 25.785.732/0001-65
Nº CONTROLE: 177891315270CE1683640
DATA ENTREGA: 09/06/2017 às 15:08:59
DATA GERAÇÃO: 09/11/2017 às 15:53:20
PARTIDO POLÍTICO: PSL
ADVOGADO: ROMÁRIO FERNANDES RAFAEL – OAB/CE Nº 25.393
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO via DJE – Manifestação em 3 dias
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral, após verificação prévia da prestação de contas apresentada, fica Vossa Senhoria
NOTIFICADO(A)/INTIMADO(A) para adotar as providências, conforme parecer técnico para diligência, abaixo, no prazo de 3
(três) dias, após a publicação desta por meio do DJE, sob pena de preclusão, nos termos do art. 59 c/c art. 84 da Res. TSE nº
23.463/2015:
Manifestar-se sobre as inconsistências apontadas no Relatório Técnico Prévio para cumprimento de diligências.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Antônio Marcelo Fontenele Moreira Lourenço
Chefe do Cartório Eleitoral
PARECER TÉCNICO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS – PROCESSO Nº: 758-28.2016.6.06.0006
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015. Referido relatório é baseado nos dados
identificados pelo sistema SPCEWeb.
Após análise inicial, constatou-se:
1.
Completa ausência de documentos referentes à contratação de serviços jurídicos, seja estimável ou financeira.
2.
Completa ausência de documentos referentes à contratação de serviços contábeis, seja estimável ou financeira.
3.
Nenhuma referência à emissão dos recibos eleitorais.
4.
A eventual correção deverá ser feita em sede de Prestação de Contas na modalidade de retificadora.
Diante do exposto, manifesto-me pela intimação do prestador de contas para manifestação, em até 3 (três) dias, sobre as
inconsistências identificadas, nos termos do art. 59, §3, Resolução TSE nº 23.463/2015), sob pena de preclusão.
Quixadá/CE, 10 de novembro de 2017.
Celina Gurgel Rodrigues
Analista Judiciária
Mat. TRE/CE 83.581

012ª Zona Eleitoral
Portarias
Edital Correição Ordinária Anual 2017
PORTARIA N° 10/2017
O Excelentíssimo Senhor Dr. WILDEMBERG FERREIRA DE SOUSA, MM Juiz Eleitoral da 12ªZE/Senador Pompeu, no uso de
suas atribuições legais, etc.
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE n° 21.372, de 25 de março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 12ª Zona Eleitoral, com sede no município de Senador Pompeu, iniciando-se os trabalhos correcionais às
09:00 horas do dia 05 de dezembro do ano de 2017, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste
magistrado e secretariados pelo servidor Antonio Eder Ferreira Lima, matrícula TRE/CE n° 86815, de logo designado, nos
termos do art. 4º, § 1º, da Res. TRE/CE n° 225/2003, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e
fiscalizadora da Excelentíssima Desembargadora Corregedora Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE./DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Senador Pompeu, 06 de novembro de 2017.
WILDEMBERG FERREIRA DE SOUSA
JUIZ DA 12ª ZONA ELEITORAL
Editais
Edital Correição Ordinária Anual 2017
EDITAL N° 34/2017
O Excelentíssimo Senhor Dr. WILDEMBERG FERREIRA DE SOUSA, MM Juiz Eleitoral da 12ªZE/Senador Pompeu, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se realizará
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.gov.br
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CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 05 de dezembro de 2017, às 09:00 horas, no Cartório
Eleitoral.
ASSIM, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição: o Representante do Ministério Público Eleitoral
que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados,
subordinados a este Juízo representantes de partido e da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta ao Promotor Eleitoral, eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas ao
funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que
devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais podem ser reduzidas a termo neste Juízo.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume e na imprensa local, para fins de divulgação junto aos órgãos públicos e aos diretórios
municipais de partidos políticos.
Dado e passado nesta cidade de Senador Pompeu, aos 06 dias do mês de novembro, do ano de 2017. Eu, _____________,
(Antonio Eder Ferreira Lima, Chefe de Cartório), preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral,
Dr. Wildemberg Ferreira de Sousa.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
WILDEMBERG FERREIRA DE SOUSA
JUIZ(A) DA 12ª ZONA ELEITORAL

014ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO SENTENÇA - CONTAS EXERCÍCIO 2016
PROCESSO N.º 23-34.2017.6.06.0014
PROTOCOLO Nº 19030/2017
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 14ª ZONA
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
ADVOGADO: CARLOS ANTÔNIO DE MACÊDO GOMES OAB/CE 10440
SENTENÇA
Visto em conclusão.
O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO– PTB, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/95 e na
Resolução do TSE n.° 23.464/2015, apresentou a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS relativa ao exercício de 2016.
O edital de que o partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos em 2016, foi publicado no Diário
da Justiça Eletrônico, conforme art. 45, I da Resolução TSE nº 23.464/2015, e não houve impugnação.
À fl. 15 consta parecer técnico conclusivo, com manifestação pela aprovação das contas apresentadas.
O Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação, conforme parecer de fls.17-18.
É, em suma, o relato. DECIDO.
Efetivamente compulsando os autos, vê-se que a prestação de contas foi apresentada dentro do prazo da notificação de fls. 6,
em obediência ao art. 30, I, da Resolução TSE n.° 23.464/2015.
O partido acima nominado declarou que não movimentou recursos financeiros no ano de 2016, apresentando, por meio de
Advogado, a "Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos" assinada por seu Presidente e Tesoureiro, atendendo
ao prescrito no art. 28, § 3º, da Res. TSE n.° 23.464/2015..
Ademais, verificou-se que o partido não emitiu recibos de doação, não recebeu recursos do fundo partidário e que não houve
movimentação financeira nas contas do partido.
Ante o exposto, com apoio no parecer técnico e do Ministério Público Eleitoral, JULGO APROVADA A PRESTAÇÃO DE
CONTAS apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, conforme art. 45, VIII, a, da Res. 23.464/2015.
Dê-se ciência ao MPE.
P. R. I. C.
Transitada em julgado, proceda-se à imediata inserção dos dados no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) e arquive-se.
Lavras da Mangabeira-CE, 08 de novembro de 2017.
LARISSA BRAGA COSTA DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

021ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇAS
Protocolo nº: 22.571/2017
Autos nº: 28-35.2017.6.06.0021
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2015
Interessado: Comissão Provisória do Partido Trabalhista do Brasil - PT do B – Pires Ferreira/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.gov.br
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SENTENÇA 180/2017
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Tratam-se estes autos de análise e julgamento das prestações de contas do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT do B
de Pires Ferreira/CE, referentes ao exercício financeiro de 2015 (dois mil e quinze), nos termos da nova Resolução TSE nº
23.464/2015.
Nos termos de informação cartorária de fls. 02, constata-se que o PT do B/PIRES FERREIRA/CE encontrava-se vigente no
exercício financeiro de 2015, estando portanto obrigado a prestar suas contas anuais até a data de 02.05.2016, prazo este não
cumprido.
Abriu-se procedimento de notificação para que o partido prestasse as referidas contas em 72 (setenta e duas) horas, sob pena
delas serem consideradas como não prestadas, nos termos de fls. 05/06.
Às fl. 11 parecer técnico conclusivo opinando pela não prestação das contas.
À fl. 12/15, parecer ministerial manifestando-se pelo julgamento das contas como “não prestadas”.
É o relatório. Passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Na atual sistemática normativa afeta aos Partidos Políticos, a Constituição Federal conferiu-lhes ampla autonomia (art. 17, §1º,
CF/88) para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Contudo, a ampla liberdade que fora conferida às
agremiações partidárias não lhes permite furtar-se aos deveres legais impostos, inclusive àqueles previstos em sede
constitucional. Nessa esteira, a própria lei fundamental prevê, no inciso III do art. 17, ao disciplinar os partidos políticos, a
necessidade inafastável de prestação de contas à Justiça Eleitoral, quando lhes seja determinado fazê-lo.
Tal obrigatoriedade é reiterada e esmiuçada em sede infraconstitucional (lei nº 9.096/95, art. 30, caput), e em resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, conforme se verifica do texto do art. 4º, V, "b", da Res. TSE nº 23.464/2015, a qual disciplina
a obrigatoriedade de prestação de contas anuais dos partidos políticos. Veja-se:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução:
(...)
b) a prestação de contas anual. (grifo nosso)
Desta feita, percebe-se tratar-se de obrigação legal inafastável, dela não se podendo furtar as agremiações partidárias, sob
qualquer fundamento, e ainda que não haja movimentado quaisquer recursos durante o exercício financeiro. De fato, exige-se
a apresentação das contas com o fito precípuo de verificar a regularidade financeira da atuação partidária durante o anoexercício. A não observância de tal mandamento normativo impede a Justiça Eleitoral de verificar a correção da aplicação de
recursos pelos partidos políticos, o que pode representar afronta à legislação eleitoral, podendo ocasionar máculas à
legitimidade do processo eleitoral como um todo.
Seguindo a determinação contida no art. 30, I da Res. TSE nº 23.464/2015, o escrivão cartorário informou acerca da não
apresentação das contas pelo partido em tela, seguindo-se a isso a notificação, na pessoa do representante partidário, a fim de
que procedesse à apresentação das contas, na forma determinada pela resolução em epígrafe. Conquanto regularmente
notificado, o órgão partidário deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Parece-me flagrante o desinteresse por parte da agremiação em prestar as contas, haja vista a diligência realizada pelo
Cartório Eleitoral, notificando pessoalmente o presidente do partido, por mandado, a fim de que prestasse as contas do referido
exercício no prazo de 72h (setenta e duas horas). Contudo, o representante partidário deixou transcorrir in albis o prazo legal
para apresentação das contas.
De modo que, não encaminhadas as contas em tempo hábil, e não estando elas instruídas com as peças mínimas exigidas
pela legislação acima referida, impossível se faz a análise da movimentação de eventuais recursos recebidos do Fundo
Partidário ou da origem das demais receitas que porventura constituam o caixa financeiro do Partido Político.
Nesse sentido:
RESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXRECÍCIO FINANCEIRO DE 2015. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 46, IV, ALÍNEA a DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015. CONTAS CONSIDERADAS COMO NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DOS REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. ART. 48 DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.464/2015.
1.A jurisprudência do TSE é pacífica e se posiciona pela não prestação das contas, mormente quando o interessado foi
notificado, tendo nova oportunidade de se manifestar a respeito.
2. Contas consideradas como não prestadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 551-412016.6.17.0000, Acórdão de 14.06.2017, Rel. José Henrique Coelho Dias da Silva,
publicado em 19.06.2017).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com os elementos constantes dos autos e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo
as contas do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT do B/PIRES FERREIRA/CE, referentes ao exercício 2015 como
NÃO PRESTADAS.
Ademais, em face da omissão, imponho a suspensão do repasse de quaisquer cotas do Fundo Partidário ao referido órgão
partidário, pelo tempo que a agremiação permanecer omissa quanto ao dever de prestar contas.
Comunique-se os órgãos regional e nacional do PT do B acerca da prolação da presente sentença, cientificando-os da
suspensão de repasse de quotas do Fundo Partidário aqui impostas.
Proceda-se ao cadastro da presente sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Registre-se e Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico – DJE-TRE/CE, para eventual interposição do recurso previsto no art.
52, § 1° da Res. TSE 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
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos,
observadas as formalidades legais.
Ipu, 09 de novembro de 2017.
MOISÉS BRISAMAR FREIRE
Juiz Eleitoral da 21ª Zona/CE
Protocolo nº: 22.569/2017
Autos nº: 30-05.2017.6.06.0021
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2015
Interessado: Comissão Provisória do Partido da República - PR – Pires Ferreira/CE.
SENTENÇA 181/2017
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Tratam-se estes autos de análise e julgamento das prestações de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR de Pires
Ferreira/CE, referentes ao exercício financeiro de 2015 (dois mil e quinze), nos termos da nova Resolução TSE nº 23.464/2015.
Nos termos de informação cartorária de fls. 02, constata-se que o PR/PIRES FERREIRA/CE encontrava-se vigente no
exercício financeiro de 2015, estando portanto obrigado a prestar suas contas anuais até a data de 02.05.2016, prazo este não
cumprido.
Abriu-se procedimento de notificação para que o partido prestasse as referidas contas em 72 (setenta e duas) horas, sob pena
delas serem consideradas como não prestadas, nos termos de fls. 05/06.
Às fl. 11 parecer técnico conclusivo opinando pela não prestação das contas.
À fl. 12/15, parecer ministerial manifestando-se pelo julgamento das contas como “não prestadas”.
É o relatório. Passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Na atual sistemática normativa afeta aos Partidos Políticos, a Constituição Federal conferiu-lhes ampla autonomia (art. 17, §1º,
CF/88) para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Contudo, a ampla liberdade que fora conferida às
agremiações partidárias não lhes permite furtar-se aos deveres legais impostos, inclusive àqueles previstos em sede
constitucional. Nessa esteira, a própria lei fundamental prevê, no inciso III do art. 17, ao disciplinar os partidos políticos, a
necessidade inafastável de prestação de contas à Justiça Eleitoral, quando lhes seja determinado fazê-lo.
Tal obrigatoriedade é reiterada e esmiuçada em sede infraconstitucional (lei nº 9.096/95, art. 30, caput), e em resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, conforme se verifica do texto do art. 4º, V, "b", da Res. TSE nº 23.464/2015, a qual disciplina
a obrigatoriedade de prestação de contas anuais dos partidos políticos. Veja-se:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução:
(...)
b) a prestação de contas anual. (grifo nosso)
Desta feita, percebe-se tratar-se de obrigação legal inafastável, dela não se podendo furtar as agremiações partidárias, sob
qualquer fundamento, e ainda que não haja movimentado quaisquer recursos durante o exercício financeiro. De fato, exige-se
a apresentação das contas com o fito precípuo de verificar a regularidade financeira da atuação partidária durante o anoexercício. A não observância de tal mandamento normativo impede a Justiça Eleitoral de verificar a correção da aplicação de
recursos pelos partidos políticos, o que pode representar afronta à legislação eleitoral, podendo ocasionar máculas à
legitimidade do processo eleitoral como um todo.
Seguindo a determinação contida no art. 30, I da Res. TSE nº 23.464/2015, o escrivão cartorário informou acerca da não
apresentação das contas pelo partido em tela, seguindo-se a isso a notificação, na pessoa do representante partidário, a fim de
que procedesse à apresentação das contas, na forma determinada pela resolução em epígrafe. Conquanto regularmente
notificado, o órgão partidário deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Parece-me flagrante o desinteresse por parte da agremiação em prestar as contas, haja vista a diligência realizada pelo
Cartório Eleitoral, notificando pessoalmente o presidente do partido, por mandado, a fim de que prestasse as contas do referido
exercício no prazo de 72h (setenta e duas horas). Contudo, o representante partidário deixou transcorrir in albis o prazo legal
para apresentação das contas.
De modo que, não encaminhadas as contas em tempo hábil, e não estando elas instruídas com as peças mínimas exigidas
pela legislação acima referida, impossível se faz a análise da movimentação de eventuais recursos recebidos do Fundo
Partidário ou da origem das demais receitas que porventura constituam o caixa financeiro do Partido Político.
Nesse sentido:
RESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXRECÍCIO FINANCEIRO DE 2015. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 46, IV, ALÍNEA a DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015. CONTAS CONSIDERADAS COMO NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DOS REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. ART. 48 DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.464/2015.
1.A jurisprudência do TSE é pacífica e se posiciona pela não prestação das contas, mormente quando o interessado foi
notificado, tendo nova oportunidade de se manifestar a respeito.
2. Contas consideradas como não prestadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 551-412016.6.17.0000, Acórdão de 14.06.2017, Rel. José Henrique Coelho Dias da Silva,
publicado em 19.06.2017).
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.gov.br
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III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com os elementos constantes dos autos e com o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgo
as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR/PIRES FERREIRA/CE, referentes ao exercício 2015 como NÃO PRESTADAS.
Ademais, em face da omissão, imponho a suspensão do repasse de quaisquer cotas do Fundo Partidário ao referido órgão
partidário, pelo tempo que a agremiação permanecer omissa quanto ao dever de prestar contas.
Comunique-se os órgãos regional e nacional do PR acerca da prolação da presente sentença, cientificando-os da suspensão
de repasse de quotas do Fundo Partidário aqui impostas.
Proceda-se ao cadastro da presente sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Registre-se e Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico – DJE-TRE/CE, para eventual interposição do recurso previsto no art.
52, § 1° da Res. TSE 23.464/2015.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos,
observadas as formalidades legais.
Ipu, 09 de novembro de 2017.
MOISÉS BRISAMAR FREIRE
Juiz Eleitoral da 21ª Zona/CE
Processo: 416-69. 2016.6.06.0021
Impetrante (s) : Coligação Unidos pela Inovação no Ipu
Advogado(s): Guilherme Janderson Martins Madeira – OAB/CE 35.029
Impetrados (s) : Gerente da Caixa Econômica Federal e Caixa Econômoca Federal.
Advogado(s): Francisco Ivo Ferro Neto – OAB/CE 12.967
Natureza: Mandado de Segurança.
SENTENÇA Nº 182/2017
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar ajuizada pelo Coligação " Unidos pela Inovação no Ipu" em face da
Gerente da Caixa Econômica Federal e da Caixa Econômica Federal em virtude de suposta violação de direito líquido e certo
decorrente de prejuízos sofridos pelos candidatos às Eleições de 2016 da coligação impetrante em decorrência de cobrança de
tarifa de cadastramento (TAR CADAST) no valor de R$ 25,30 (vinte e cinco reais e trinta centavos), assim como devolução de
cheques por exigência de taxas e inviabilização de transações quando da devolução do cheque, sendo também cobrado um
valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) para reapresentação. Dessa forma , o impetrante citou o art. 22, §1º, da Lei nº
9.504/97 que proíbe cobrança de manutenção de Contas Bancárias Eleitorais por parte da gerente da Caixa Econômica
Federal.
o Juízo da 21 ª Zona Eleitoral proferiu decisão fls. 12/19 deferindo a liminar por entender que a cobrança de taxas pela Caixa
Econômica Federal em relação as contas de campanha dos candidatos da coligação era indevida.
A Caixa Econômica Federal e a Gerente da Caixa Econômica Federal apresentaram informação conforme determinação
judicial (fls. 27/35).
Instado a se manifestar, a Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer fls. 37 pelo arquivamento do feito.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, observo que o objetivo da presente ação foi plenamente alcançado com o deferimento da liminar
pleiteada dessa forma, tendo acabado o pleito eleitoral observa-se não haver mais utilidade a presente demanda para a parte
autora.
Em face das considerações expendidas, em razão da perda superveniente do objeto, determino a extinção da presente
Petição, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
P.R.I
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
I p u – Ceará, 08 de novembro de 2017.
Dr. Moisés Brisamar Freire
Juiz Eleitoral da 21 ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL 44/2017
DUPLICIDADE N.º 1DCE1702517371
INSCRIÇÕES: 008211620701 – 21ª ZE/CE e 028756670736 – 21ª ZE/CE
ELEITORA(S): FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES e FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES TEOFILO.
EDITAL n.º 44/2017 – DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES
PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS.
O Exmo. Dr. MOISÉS BRISAMAR FREIRE, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 21ª Zona, Ipu-CE., por nomeação legal,
etc..
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, pelo cruzamento dos dados constantes do
Cadastro Eleitoral, realizado quando do BATIMENTO de 7 de novembro de 2017, foram agrupadas em coincidência
(Duplicidade) as seguintes inscrições: 008211620701 de FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES, com situação: LIBERADA e
028756670736, de FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES TEOFILO, com situação: NÃO LIBERADA, podendo a eleitora cuja
inscrição se encontra em situação não liberada comparecer ao Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias para, querendo, solicitar
a regularização de sua inscrição, sob pena da mesma ser CANCELADA.
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.gov.br
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E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital no local de
costume, bem como no DJE do TRE/CE.
Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª Zona, nesta cidade de Ipu-CE, aos 08 (oito) dias do
mês de novembro de 2017 (dois mil e dezessete). Eu,_________ Manuela Farias da Silva Barros, Chefe de Cartório, Matrícula
TRE/CE (81120), preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
MOISÉS BRISAMAR FREIRE
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/CE, Respondendo
Publicação de Editais
EDITAL N.º 42/2017
MOVIMENTAÇÃO QUINZENAL
O Excelentíssimo Senhor Dr. Moisés Brisamar Freire, MM. Juiz Eleitoral da 21ª Zona, Ipu - CE, Respondendo 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 outubro 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 o 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 07 (sete ) dias do mês de
novembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, _________ Manuela Farias da Silva Barros, Chefe de Cartório, matrícula
nº 81120, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Dr. Moisés Brisamar Freire
Juiz Eleitoral da 21ª Zona
EDITAL N.º 43/2017
EDITAL REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES CANCELADAS OU SUSPENSAS PELO JUÍZO ELEITORAL DA 21ª ZONA/CE.O
Excelentíssimo Senhor Dr. Moisés Brisamar Freire, MM. Juiz Eleitoral desta 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 outubro 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 07 (sete) dias do mês de
novembro do ano de 2017. Eu, _________ Manuela Farias da Silva Barros, Chefe de Cartório, Matricula TRE/CE 81120,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
MOISÉS BRISAMAR FREIRE
Juiz Eleitoral da 21ª Zona (Respondendo)

026ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇAS - 26ª ZONA/CE
Processo nº.: 30-87.2017.6.06.0026
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
Requerente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB) DE MILAGRES/CE
Advogado: MARCELO CRISTIAN SAMPAIO MARTINS (OAB/CE 29.352)
SENTENÇA
Vistos etc.
Em análise a Prestação de Contas Anual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) do Município de
Milagres/CE, referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada intempestivamente em 26/06/2017, na forma da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Procedido o registro e autuação do feito, foi o balanço patrimonial publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do
cartório eleitoral, e o prazo de impugnação decorreu in albis, razão por que seguiram os fólios para análise preliminar de seu
conteúdo.
Verificada pela escrivania eleitoral que a prestação de contas anual não contemplava todos os requisitos formais exigidos pela
sobredita norma, conforme relatório técnico de fl. 84, foi facultado o prazo de 20 (vinte) dias para saneamento das falhas.
Devidamente notificada, a agremiação permaneceu inerte, persistindo as irregularidades apontadas em exame preliminar.
É o relatório. Passo a decidir.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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A Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu art. 29 e incisos, estabelece os documentos que devem integrar a prestação de
contas partidária, bem como a obrigatoriedade de assinatura nas peças descritas em seu § 1º, a seguir:
"Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da
Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(…)
§ 1º As peças devem conter assinatura digital do presidente, do tesoureiro do órgão partidário, do advogado e do profissional
de contabilidade habilitado, à exceção das referidas nos incisos I, II, III, V, VI, VII e IX do caput deste artigo."
Nesse diapasão, tendo em vista que o partido não se dignou a cumprir a obrigação de sanar as falhas apontadas pela
Comissão de Análise de Contas, resta forçoso reconhecer como inidôneas as contas prestadas, nos termos do que dispõe a
alínea "b", do inciso IV, do art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, porquanto tratarem-se de documentos apócrifos, sem
qualquer valor legal para a Justiça Eleitoral.
Com efeito, assim versa o citado dispositivo:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
IV - pela não prestação, quando:
(…)
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar
de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros".
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo NÃO
PRESTADAS as contas anuais do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Milagres/CE, referente ao
exercício de 2016, nos termos do art. 46, IV, "b", da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, ficando a direção municipal impedida de receber tais
recursos enquanto não forem regularizadas as contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se a presente decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO)
da Justiça Eleitoral, conforme preceitua o art. 9º, II, da Resolução TSE nº 23.384/2012.
Comunique-se aos diretórios regional e nacional do PMDB, a fim de que tomem ciência desta sentença, e ao Tribunal Regional
Eleitoral, para fins do disposto no art. 42 da Resolução TSE nº 23.465/2015.
Por fim, arquive-se com as cautelas legais.
Milagres/CE, 07 de novembro de 2017.
JUDSON PEREIRA SPÍNDOLA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 26ª ZE
AUTOS Nº: 22-13.2017.6.06.0026
PROTOCOLO Nº: 17.590/2017 (PAD N° 9.228/2017 – 26 ZE/CE)
NATUREZA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – DUPLICIDADE/ PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO – COINCIDÊNCIA
BIOMÉTRICA
INTERESSADOS: CHARLE PEREIRA DE MORAIS
JOÃO GULART PEREIRA DE MORAIS
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de informação acerca dos eleitores CHARLE PEREIRA DE MORAIS, I.E. 0638 1946 0752, desta
26ª Zona de Milagres/CE, e JOÃO GULART PEREIRA DE MORAIS, I.E. 0895 8318 0736, da 16ª Zona de Missão Velha/CE, os
quais tiveram suas inscrições eleitorais envolvidas em coincidência biométrica (1DBIOCE1700152516), conforme Informação
n.º 04/2017 do Cartório Eleitoral da 26ª Zona.
Procedido ao registro e à autuação do feito, foi publicado o Edital n.º 16/2017 no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do
Cartório Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 35 da Resolução TSE nº 21.538/2003, tendo transcorrido o prazo legal
sem manifestação.
À fl. 14, consta Termo de Informações da Chefe de Cartório da 26ª ZE/CE, relatando acerca do eleitor CHARLE PEREIRA DE
MORAIS.
Após tal informação, foi determinada averiguação da possível causa da coincidência, bem com a adoção das medidas cabíveis
em ambas as circunscrições eleitorais envolvidas (Milagres e Missão Velha), com a finalidade de elucidação do caso, nos
termos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Termo de Declarações prestadas pelo eleitor JOÃO GULART PEREIRA DE MORAIS ao Cartório Eleitoral da 16ª ZE/CE, à fl.
18.
Foi juntada aos autos ampla documentação de ambos os eleitores, coletada por ocasião das diligências determinadas nos
despachos de fls. 05 e 15.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento do feito, por entender a
questão como esclarecida de modo satisfatório.
É o relatório. Passo a decidir.
Analisando a documentação acostada aos autos e, em especial, a oitiva pessoal do eleitor CHARLE PEREIRA DE MORAIS
em audiência de instrução (fl. 27), além das cópias extraídas em cartório dos documentos que comprovam a identidade do
eleitor desta 26ª Zona, restou evidente que os envolvidos, de fato, são irmãos. Dois indivíduos diferentes, a despeito da notória
semelhança nos dados biométricos. Portanto, não há que se falar em cancelamento de sua inscrição.
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.gov.br
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FACE AO EXPOSTO, entendo como pertencentes a pessoas distintas as inscrições ora analisadas, razão pela qual
DETERMINO a regularização da inscrição eleitoral de CHARLE PEREIRA DE MORAIS nesta 26ª Zona, nos termos da
Resolução TSE nº 21.538/2003.
Deixo de remeter os autos ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art. 48, caput, da referida Resolução, por descartar a
hipótese de ilícito penal ou má-fé por parte do eleitor.
Ao Cartório Eleitoral, para expedientes necessários aos fins aqui determinados, sobretudo o encaminhamento de cópia integral
dos presentes autos à 16ª Zona de Missão Velha/CE, via PAD, para conhecimento e providências cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo recursal previsto no art. 80 do Código Eleitoral, sem que nada seja interposto, arquivem-se os autos.
Milagres/CE, 07 de novembro de 2017.
JUDSON PEREIRA SPÍNDOLA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 26ª ZE

029ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 405-16.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.732/2016)
INTERESSADO: JOSÉ ROGELITO ALMEIDA
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 44 do processo em epígrafe, cujo
inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art. 77, da
Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 154/2017
Vistos, etc.
JOSÉ ROGELITO ALMEIDA, 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.
Em relatório às fls. 38 o Cartório Eleitoral apontou algumas irregularidades na Prestação de Contas.
Intimado a se manifestar sobre as irregularidades, o candidato nada requereu ou interpôs.
Às fls. 41/42, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação com ressalvas das contas.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela aprovação com ressalvas, conforme parecer de
fls. 43/43v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas, entretanto, mesmo sem resposta após a intimação
do candidato, essas irregularidades foram consideradas de menor importância e não comprometeram a análise das contas,
segundo consta no referido Parecer.
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, APROVADA COM RESSALVAS a
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) Sr(a). JOSÉ ROGELITO ALMEIDA, candidato(a) a vereador(a) nas Eleições
Municipais de 2016 no município de Quixeré-CE, nos termos do art. 68, II da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Limoeiro do Norte-Ce, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 406-98.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.617/2016)
INTERESSADO: CÍNTIA FONSECA SOUSA
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 38 do processo em epígrafe, cujo
inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art. 77, da
Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 152/2017
Vistos, etc.
CÍNTIA FONSECA SOUSA, 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.
Às fls. 35/36, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das 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.gov.br
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Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este pela aprovação, conforme parecer de fls. 37/37v.
É o Relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que esta prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em obediência ao
caput do art. 45 da Resolução TSE n.° 23.463/2015. Verifics-se, também, analisando a documentação acostada e o Parecer
Técnico Conclusivo, que não foram encontradas irregularidades ou inconsistências que comprometessem a regularidade das
contas.
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, APROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA do(a) Sr(a). CÍNTIA FONSECA SOUSA, candidato(a) a vereador(a) nas Eleições Municipais de 2016 no município
de Quixeré-CE, nos termos do art. 68, I da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Limoeiro do Norte-Ce, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 392-17.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 150.438/2016)
INTERESSADO: JOSÉ WILLIAM DA COSTA SOUSA
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 36 do processo em epígrafe, cujo
inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art. 77, da
Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 155/2017
Vistos, etc.
JOSÉ WILLIAM DA COSTA SOUSA, 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.
Em relatório às fls. 29/29v o Cartório Eleitoral apontou algumas irregularidades na Prestação de Contas.
Intimado a se manifestar sobre as irregularidades, o candidato nada requereu ou interpôs.
Às fls. 32/33, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação com ressalvas das contas.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela aprovação com ressalvas, conforme parecer de
fls. 34/35.
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 foram encontradas irregularidades nas contas, entretanto, mesmo sem resposta após a intimação
do candidato, essas irregularidades foram consideradas de menor importância e não comprometeram a análise das contas,
segundo consta no referido Parecer.
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, APROVADA COM RESSALVAS a
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) Sr(a). JOSÉ WILLIAM DA COSTA SOUSA, candidato(a) a vereador(a) nas
Eleições Municipais de 2016 no município de Quixeré-CE, nos termos do art. 68, II da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Limoeiro do Norte-Ce, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 391-32.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 150.344/2016)
INTERESSADO: JOSÉ MAURICIO FRANCISCO DE MATOS
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 43 do processo em epígrafe, cujo
inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art. 77, da
Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 156/2017
Vistos, etc.
JOSÉ MAURICIO FRANCISCO DE MATOS, 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.
Em relatório às fls. 37 o Cartório Eleitoral apontou algumas irregularidades na Prestação de Contas.
Intimado a se manifestar sobre as irregularidades, o candidato nada requereu ou interpôs.
Às fls. 40/41, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação com ressalvas das 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.gov.br
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Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela aprovação com ressalvas, conforme parecer de
fls. 42/42v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas, entretanto, mesmo sem resposta após a intimação
do candidato, essas irregularidades foram consideradas de menor importância e não comprometeram a análise das contas,
segundo consta no referido Parecer.
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, APROVADA COM RESSALVAS a
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA do(a) Sr(a). JOSÉ MAURICIO FRANCISCO DE MATOS, candidato(a) a
vereador(a) nas Eleições Municipais de 2016 no município de Quixeré-CE, nos termos do art. 68, II da Resolução TSE n.º
23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Em seguida, arquivem-se os autos.
Limoeiro do Norte-Ce, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 401-76.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.580/2016)
INTERESSADO: SUSANA MARIA DE LIMA
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 42/43 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 165/2017
Vistos, etc.
SUSANA MARIA DE LIMA, 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.
Às fls. 38/39, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 40/41v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
Foram verificadas divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos
extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação, contrariando também o
disposto no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimada a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), a candidata nada requereu ou interpôs, conforme certidão de fls. 36v.
Contudo, conforme explicitado no Parecer Técnico Conclusivo, ocorreram irregularidades graves em relação a prestação de
contas de campanha que afetam a consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou justificadas pela
candidata mesmo após sua regular intimação.
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 da Sra. SUSANA MARIA DE LIMA, candidata a vereadora nas Eleições Municipais de 2016 no
município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para a candidata e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 403-46.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.582/2016)
INTERESSADO: MARIA JOSÉ HONORATO FERREIRA
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 51/52 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. 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.gov.br

Ano 2017, Número 211

Fortaleza, segunda-feira, 13 de novembro de 2017

Página 25

SENTENÇA Nº 168/2017
Vistos, etc.
MARIA JOSÉ HONORATO FERREIRA, 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.
Às fls. 47/48, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 49/50.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
Foram verificadas divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos
extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação, contrariando o disposto
no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimada a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), a candidata deixou transcorrer o prazo sem nada requerer ou interpor, conforme certidão às fls. 46.
Desta forma, ocorreram irregularidades graves em relação a prestação de contas de campanha que afetam a consistência das
contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou justificadas pela candidata mesmo após sua regular intimação.
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 da Sra. MARIA JOSÉ HONORATO FERREIRA, candidata a vereadora nas Eleições Municipais de
2016 no município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para a candidata e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 407-83.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.764/2016)
INTERESSADO JOSILENE MARIA DE SOUSA
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 31/32 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 170/2017
Vistos, etc.
JOSILENE MARIA DE SOUSA, 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.
Às fls. 27/28, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 26/30v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
Foram verificadas divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos
extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação, contrariando o disposto
no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Constatou-se, também, a existência de uma dívida de campanha no valor de R$ 100,00 (cem reais), não tendo sido
apresentada a documentação prevista no art. 27, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Intimada a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), a candidata deixou transcorrer o prazo sem nada requerer ou interpor, conforme certidão às fls. 26.
Desta forma, ocorreram irregularidades graves em relação a prestação de contas de campanha que afetam a consistência das
contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou justificadas pela candidata mesmo após sua regular intimação.
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 da Sra. JOSILENE MARIA DE SOUSA, candidata a vereadora nas Eleições Municipais de 2016 no
município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-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.gov.br
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Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para a candidata e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 398-24.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.510/2016)
INTERESSADO: FRANCISCO FRANCIVALDO DE SOUSA
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 46/47 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 169/2017
Vistos, etc.
FRANCISCO FRANCIVALDO DE SOUSA, 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.
Às fls. 42/43, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 44/45.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
Foram verificadas divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos
extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação, contrariando o disposto
no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimado a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), o candidato deixou transcorrer o prazo sem nada requerer ou interpor, conforme certidão às fls. 41.
Desta forma, ocorreram irregularidades graves em relação a prestação de contas de campanha que afetam a consistência das
contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou justificadas pelo candidato mesmo após sua regular intimação.
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. FRANCISCO FRANCIVALDO DE SOUSA, candidato o vereador nas Eleições Municipais de
2016 no município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para o candidato e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 408-68.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.660/2016)
INTERESSADO: VALDENIR SOUSA FRANCO
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 43/44 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 171/2017
Vistos, etc.
VALDENIR SOUSA FRANCO, 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.
Às fls. 38/39, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 40/42.
É o Relatório. Passo a decidir.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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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 foram encontradas irregularidades nas contas.
Conforme consta nesta prestação de contas, as doações do próprio candidato, num total de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e
cinco reais), equivalem a 100 % (cem por cento) dos recursos financeiros arrecadados para sua campanha. Porém, estes
recursos superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando indícios de utilização de
recursos de origem não identificada.
Entende-se que o candidato deveria ter comprovado que possuía capacidade de pagamento em decorrência dos rendimentos
provenientes de sua atividade econômica ou que os recursos próprios tinham como garantia bens que integravam seu
patrimônio por ocasião do registro de candidatura.
Ao não fazer isso, desobedeceu o previsto nos arts. 56, da Resolução TSE n. 23.463/2015, notadamente ao não comprovar a
origem dos recursos próprios que utilizou na campanha, caracterizando a existência de recursos de origem não identificada
(art. 26 da citada resolução).
Foram verificadas, também, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
constante nos extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação,
contrariando também o disposto no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimado a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), o candidato deixou transcorrer o prazo sem nada requerer ou interpor, conforme certidão às fls. 37.
Contudo, conforme explicitado no Parecer Técnico Conclusivo, ocorreram diversas irregularidades graves em relação a
prestação de contas de campanha que afetam a consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou
justificadas pelo candidato mesmo após sua regular intimação.
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. VALDENIR SOUSA FRANCO, candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2016 no
município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para o candidato e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 410-38.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.716/2016)
INTERESSADO: FRANCISCO LEOFÁBIO SILVA SOUSA
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 47/48 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 172/2017
Vistos, etc.
FRANCISCO LEOFÁBIO SILVA SOUSA, 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.
Às fls. 43/44, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 45/46v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
Foram verificadas divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos
extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação, contrariando o disposto
no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimado a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), o candidato deixou transcorrer o prazo sem nada requerer ou interpor, conforme certidão às fls. 42.
Desta forma, ocorreram irregularidades graves em relação a prestação de contas de campanha que afetam a consistência das
contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou justificadas pelo candidato mesmo após sua regular intimação.
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. FRANCISCO LEOFÁBIO SILVA SOUSA, candidato a vereador nas Eleições Municipais de
2016 no município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-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.gov.br
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Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para o candidato e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 368-86.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 151.677/2016)
INTERESSADO: JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA
ADVOGADO: Ana Cléia de Sousa Lima – OAB/CE Nº 20.353
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 20/21 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 167/2017
Vistos, etc.
JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA, 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.
Às fls. 16/17, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 18/19v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
O art. 41 da Resolução TSE nº 23.463/2015, §§ 4º e 5º, inciso IV, determina que um profissional habilitado em contabilidade
deve companhar durante toda a campanha eleitoral a arrecadação de recursos e a realização de gastos pelos candidatos,
devendo, inclusive, o citado profissional obrigatoriamente assinar a prestação de contas. Neste ponto o normativo foi,
aparentemente, devidamente seguido pelo candidato.
Contudo, o art. 29, VII e § 1º da mesma Resolução prevê que os gastos com serviços de contabilidade devem ser
necessariamente registrados na prestação de contas. Porém, como bem demonstram a análise dos presentes autos e o
Parecer Técnico Conclusivo, tal registro não foi realizado.
Foram verificadas, também, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
constante nos extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação,
contrariando o disposto no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimado a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), o candidato deixou transcorrer o prazo sem nada requerer ou interpor, conforme certidão às fls. 14v.
Desta forma, ocorreram diversas irregularidades graves em relação a prestação de contas de campanha que afetam a
consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou justificadas pelo candidato mesmo após sua regular
intimação.
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. JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA, candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2016 no
município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para o candidato e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 396-54.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.491/2016)
INTERESSADO: ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 46/47 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 164/2017
Vistos, etc.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO, 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.
Às fls. 42/43, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 44/45v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
No tocante às receitas, existem inconsistências em relação às doações estimáveis em dinheiro, tendo sido solicitada ao
candidato a comprovação de que o serviço faz parte da atividade econômica do doador ou o bem doado integra o seu
patrimônio (art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015), o que não foi atendido.
Intimado a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), o candidato não se manifestou, conforme certidão de fls. 41v.
Contudo, conforme explicitado no Parecer Técnico Conclusivo, ocorreram diversas irregularidades graves em relação a
prestação de contas de campanha que afetam a consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou
justificadas pelo candidato.
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. ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO, candidato a vereador nas Eleições Municipais de
2016 no município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para o candidato e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 263-12.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 133.992/2016)
INTERESSADO: MARIA TATIANA GUIMARAES COSTA
ADVOGADO: Washington Luis bandeira de oliveira – OAB/CE Nº 22.652
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 26 do processo em epígrafe, cujo
inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art. 77, da
Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 153/2017
Vistos, etc.
MARIA TATIANA GUIMARAES COSTA, 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.
Em relatório às fls. 10/10v o Cartório Eleitoral apontou algumas irregularidades na Prestação de Contas.
Intimado(a) a se manifestar sobre as irregularidades, o(a) candidato(a) juntou a documentação de fls. 12/22.
Às fls. 23/24, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das contas.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este pela aprovação, conforme parecer de fls. 25/25v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas, entretanto, após a intimação do(a) candidato(a),
essas irregularidades foram devidamente justificadas e, consequentemente, sanadas.
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, APROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA do(a) Sr(a). MARIA TATIANA GUIMARAES COSTA, candidato(a) a vereador(a) nas Eleições Municipais de 2016
no município de Quixeré-CE, nos termos do art. 68, I da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Limoeiro do Norte-Ce, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 400-91.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 149.573/2016)
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.gov.br
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INTERESSADO: ARIELA DA SILVA ALVES
ADVOGADO: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº 34.003
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 53/54 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 166/2017
Vistos, etc.
ARIELA DA SILVA ALVES, 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.
Às fls. 49/50, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 51/52v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
No tocante às receitas, existe inconsistência em relação a cessão de um veículo para a campanha como doação estimável em
dinheiro, tendo sido solicitada a candidata a comprovação de que o bem doado integra o patrimônio do doador (art. 19, caput,
da Resolução TSE nº 23.463/2015), o que não foi atendido.
Foram verificadas, também, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
constante nos extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação,
contrariando também o disposto no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimada a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), a candidata nada requereu ou interpôs, conforme certidão de fls. 46v.
Contudo, conforme explicitado no Parecer Técnico Conclusivo, ocorreram diversas irregularidades graves em relação a
prestação de contas de campanha que afetam a consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou
justificadas pela candidata mesmo após sua regular intimação.
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 da Sra. ARIELA DA SILVA ALVES, candidata a vereadora nas Eleições Municipais de 2016 no
município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para a candidata e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 262-27.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 133.995/2016)
INTERESSADO: FRANCISCO ADAILTON DE SOUSA MAIA
ADVOGADO: Washington Luis bandeira de oliveira – OAB/CE Nº 22.652
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 34/35 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 158/2017
Vistos, etc.
FRANCISCO ADAILTON DE SOUSA MAIA, 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.
Às fls. 30/31, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 32/33.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
No que diz respeito as inconsistências as despesas constantes na prestação de contas comparadas com as notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram verificados indícios de omissão de gastos eleitorais, com infração ao que dispõe o art.
48, I, g, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Foram verificadas, também, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
constante nos extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação,
contrariando também o disposto no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 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.gov.br
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Intimado a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), o candidato juntou a documentação de fls. 13/29.
Contudo, conforme explicitado no Parecer Técnico Conclusivo, ocorreram diversas irregularidades graves em relação a
prestação de contas de campanha que afetam a consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou
justificadas pelo candidato mesmo após sua regular intimação.
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. FRANCISCO ADAILTON DE SOUSA MAIA, candidato a vereador nas Eleições Municipais de
2016 no município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para o candidato e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 388-77.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 150.293/2016)
INTERESSADO: THALES MARDONIO RABELO DIAS
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. 36 do processo em epígrafe, cujo
inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art. 77, da
Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 151/2017
Vistos, etc.
THALES MARDONIO RABELO DIAS, 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.
Em relatório às fls. 12/14 o Cartório Eleitoral apontou algumas irregularidades na Prestação de Contas.
Intimado a se manifestar sobre as irregularidades, o candidato juntou a documentação de fls. 16/32.
Às fls. 33/34, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das contas.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este pela aprovação, conforme parecer de fls. 35/35v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas, entretanto, após a intimação do candidato, essas
irregularidades foram devidamente justificadas e, consequentemente, sanadas.
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, APROVADA a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA do(a) Sr(a). THALES MARDONIO RABELO DIAS, candidato(a) a vereador(a) nas Eleições Municipais de 2016 no
município de Quixeré-CE, nos termos do art. 68, I da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Limoeiro do Norte-CE, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 258-87.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 133.766/2016)
INTERESSADO: MIECIO DE LIMA ALMEIDA
ADVOGADO: Washington Luis bandeira de oliveira – OAB/CE Nº 22.652
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 39/40 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 157/2017
Vistos, etc.
MIECIO DE LIMA ALMEIDA, 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.
Às fls. 35/36, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 37/38v.
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.gov.br
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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 foram encontradas irregularidades nas contas.
No que diz respeito as inconsistências as despesas constantes na prestação de contas comparadas com as notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram verificados indícios de omissão de gastos eleitorais, com infração do que dispõe o art.
48, I, g, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Foram verificadas, também, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
constante nos extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação,
contrariando também o disposto no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimado a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), o candidato juntou a documentação de fls. 14/34.
Contudo, conforme explicitado no Parecer Técnico Conclusivo, ocorreram diversas irregularidades graves em relação a
prestação de contas de campanha que afetam a consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou
justificadas pelo candidato mesmo após sua regular intimação.
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. MIECIO DE LIMA ALMEIDA, candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2016 no
município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para o candidato e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 296-02.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 139.195/2016)
INTERESSADO: SALETE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO: Washington Luis bandeira de oliveira – OAB/CE Nº 22.652
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 39/40 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 162/2017
Vistos, etc.
SALETE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA, 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.
Às fls. 35/36, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 37/38v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
No tocante às receitas, existem inconsistências em relação às doações estimáveis em dinheiro, tendo sido solicitada a
candidata a comprovação de que o serviço faz parte da atividade econômica do doador ou o bem doado integra o seu
patrimônio (art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015), o que não foi atendidao
No que diz respeito as inconsistências as despesas constantes nesta prestação de contas comparadas com as notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram verificados indícios de omissão de gastos eleitorais, com infração do que dispõe o art.
48, I, g, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Foram verificadas, também, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
constante nos extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação,
contrariando também o disposto no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimada a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), a candidata juntou a documentação de fls. 14/34.
Contudo, conforme explicitado no Parecer Técnico Conclusivo, ocorreram diversas irregularidades graves em relação a
prestação de contas de campanha que afetam a consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou
justificadas pela candidata mesmo após sua regular intimação.
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 da Sra. SALETE DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA, candidata a vereadora nas Eleições Municipais de
2016 no município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-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.gov.br
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Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para a candidata e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 259-72.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 133.761/2016)
INTERESSADO: ANTONIO JOERLAN ALVES BEZERRA
ADVOGADO: Washington Luis bandeira de oliveira – OAB/CE Nº 22.652
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 39/40 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. TSE n.º 23.463/2015).
SENTENÇA Nº 159/2017
Vistos, etc.
ANTONIO JOERLAN ALVES BEZERRA, 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.
Às fls. 33/35, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 36/38.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
Conforme consta nesta prestação de contas, as doações do próprio candidato, num total de R$ 2.105,00 (dois mil, cento e
cinco reais), equivalem a aproximadamente 73 % (setenta e três por cento) dos recursos financeiros arrecadados para sua
campanha. Porém, estes recursos superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando
indícios de utilização de recursos de origem não identificada.
Entende-se que o candidato deveria ter comprovado que possuía capacidade de pagamento em decorrência dos rendimentos
provenientes de sua atividade econômica ou que os recursos próprios tinham como garantia bens que integravam seu
patrimônio por ocasião do registro de candidatura.
Ao não fazer isso, desobedeceu o previsto nos arts. 56, da Resolução TSE n. 23.463/2015, notadamente ao não comprovar a
origem dos recursos próprios que utilizou na campanha, caracterizando a existência de recursos de origem não identificada
(art. 26 da citada resolução).
Foram verificadas, também, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
constante nos extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação,
contrariando também o disposto no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimado a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), o candidato juntou a documentação de fls. 14/32.
Contudo, conforme explicitado no Parecer Técnico Conclusivo, ocorreram diversas irregularidades graves em relação a
prestação de contas de campanha que afetam a consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou
justificadas pelo candidato mesmo após sua regular intimação.
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. ANTONIO JOERLAN ALVES BEZERRA, candidato a vereador nas Eleições Municipais de
2016 no município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para o candidato e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 295-17.2016.6.06.0029 (Prot. TRE-CE nº 138.208/2016)
INTERESSADO: LUZINETE BANDEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: Washington Luis bandeira de oliveira – OAB/CE Nº 22.652
Fica INTIMADO o interessado, através do seu advogado, acerca da sentença exarada às fls. 33/34 do processo em epígrafe,
cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias contados desta publicação (art.
77, da Res. 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.gov.br
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SENTENÇA Nº 160/2017
Vistos, etc.
LUZINETE BANDEIRA DE OLIVEIRA, 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.
Às fls. 28/30, o Cartório Eleitoral juntou Parecer Técnico Conclusivo colocando a análise das contas apresentadas à
consideração superior, recomendando a desaprovação.
Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, opinou este também pela desaprovação, conforme parecer de fls. 31/32v.
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 foram encontradas irregularidades nas contas.
Conforme consta nesta prestação de contas, as doações da própria candidata, num total de R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e
sessenta reais), equivalem a aproximadamente 52 % (cinquenta e dois por cento) dos recursos financeiros arrecadados para
sua campanha. Porém, estes recursos superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura,
revelando indícios de utilização de recursos de origem não identificada.
Entende-se que a candidata deveria ter comprovado que possuía capacidade de pagamento em decorrência dos rendimentos
provenientes de sua atividade econômica ou que os recursos próprios tinham como garantia bens que integravam seu
patrimônio por ocasião do registro de candidatura.
Ao não fazer isso, desobedeceu o previsto nos arts. 56, da Resolução TSE nº 23.463/2015, notadamente ao não comprovar a
origem dos recursos próprios que utilizou na campanha, caracterizando a existência de recursos de origem não identificada
(art. 26 da citada resolução).
No que diz respeito as inconsistências as despesas constantes nesta prestação de contas comparadas com as notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, foram verificados indícios de omissão de gastos eleitorais, com infração do que dispõe o art.
48, I, g, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Foram verificadas, também, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
constante nos extratos eletrônicos. Com isso, ficou caracterizada omissão na informação da referida movimentação,
contrariando também o disposto no art. 48, I, g da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Intimada a se manifestar através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE-CE (art. 84, § 2º da Resolução
TSE nº 23.463/2015), a candidata juntou a documentação de fls. 15/27.
Contudo, conforme explicitado no Parecer Técnico Conclusivo, ocorreram diversas irregularidades graves em relação a
prestação de contas de campanha que afetam a consistência das contas, irregularidades que não foram explicadas e/ou
justificadas pela candidata mesmo após sua regular intimação.
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 da Sra. LUZINETE BANDEIRA DE OLIVEIRA, candidata a vereadora nas Eleições Municipais de
2016 no município de Quixeré-Ce, nos termos do art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Registre-se. Publique-se no DJE do TRE-CE.
Após o trânsito em julgado, digite-se no Sistema ELO do TSE o código ASE 230 motivo/forma 3 para a candidata e enviem-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, 09 de novembro de 2017.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE

030ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA Nº 338-2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AÇÃO ELEITORAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: JIJOCA
PROCESSO Nº: 42-89.2016.6.06.0030
PROTOCOLO: 14.496/2017
INTERESSADO(S): SD DE JIJOCA/CE;
ADVOGADO(S):José Marques Júnior – OAB/CE 17.257
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
Vistos etc.
O SD de Jijoca de Jericoacoara apresentou sua prestação de
contas anuais referente ao ano de 2016, conforme se evidencia
às fls. 02/37, em obediência à Resolução nº 23.464/2015 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Recebida a prestação de contas, foi elaborado o competente relatório da prestação pelo(s) servidor(es) responsáveis pela
análise (fl. 53), o qual não verificou irregularidade prejudicial às contas analisadas.
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.gov.br
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A seguir os autos foram com vistas à Representante do Parquet Eleitoral que, no parecer carreado às fls. 55, manifestou-se
pela aprovação das contas prestadas.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que as contas foram apresentadas sem falhas que pudessem comprometer sua
regularidade, obedecendo as disposições da resolução acima mencionada, não havendo nenhuma apresentação de
impugnação.
EX POSITIS, considero apto para o seu fim, a prestação de contas apresentada, aprovando-a, o que faço com esteio no art.
46, inc. I, da Res. TSE nº 23464/15.
P.R.I.
Empós o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Acaraú-CE, 25 de outubro de 2017.
JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
JUIZ ELEITORAL
SENTENÇA Nº 339/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AÇÃO ELEITORAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: ACARAÚ
PROCESSO Nº: 43-74.2017.6.06.0030
PROTOCOLO: 14.459/2017
INTERESSADO(S): PSL DE ACARAÚ/CE;
ADVOGADO(S):Carlos Augusto da Silveira – OAB/CE 6666-B
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
Vistos etc.
O PSL de Acaraú apresentou sua prestação de contas anuais referente ao ano de 2016, conforme se evidencia às fls. 02/47,
em obediência à Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Recebida a prestação de contas, foi elaborado o competente relatório da prestação pelo(s) servidor(es) responsáveis pela
análise (fl. 62), o qual não verificou irregularidade prejudicial às contas analisadas.
A seguir os autos foram com vistas à Representante do Parquet Eleitoral que, no parecer carreado às fls. 64,
manifestou-se pela aprovação das contas prestadas.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que as contas foram apresentadas sem falhas que pudessem comprometer sua
regularidade, obedecendo as disposições da resolução acima mencionada, não havendo nenhuma apresentação de
impugnação.
EX POSITIS, considero apto para o seu fim, a prestação de contas apresentada, aprovando-a, o que faço com esteio no art.
46, inc. I, da Res. TSE nº 23464/15.
P.R.I.
Empós o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Acaraú-CE, 25 de outubro de 2017.
JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
JUIZ ELEITORAL
SENTENÇA 340/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AÇÃO ELEITORAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: ACARAÚ
PROCESSO Nº: 73-12.2017.6.06.0030
PROTOCOLO: 24.836/2017
INTERESSADO(S): PSOL DE ACARAÚ/CE;
ADVOGADO(S):Mateus Lima Louzada – OAB/CE 17.782
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
Vistos etc.
O PSOL de Acaraú apresentou sua prestação de contas anuais referente ao ano de 2016, conforme se evidencia às fls. 02/34,
em obediência à Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Recebida a prestação de contas, foi elaborado o competente relatório da prestação pelo(s) servidor(es) responsáveis pela
análise (fl. 45), o qual não verificou irregularidade prejudicial às contas analisadas.
A seguir os autos foram com vistas à Representante do Parquet Eleitoral que, no parecer carreado às fls. 47, manifestou-se
pela aprovação das contas prestadas.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que as contas foram apresentadas sem falhas que pudessem comprometer sua
regularidade, obedecendo as disposições da resolução acima mencionada, não havendo nenhuma apresentação de
impugnação.
EX POSITIS, considero apto para o seu fim, a prestação de contas apresentada, aprovando-a, o que faço com esteio no art.
46, inc. I, da Res. TSE nº 23464/15.
P.R.I.
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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Empós o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Acaraú-CE, 25 de outubro de 2017.
JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
JUIZ ELEITORAL

033ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO - SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº.: 642-38.2016.6.06.0033
INTERESSADO: DANIELA CARVALHO DA SILVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO(S): PEDRO GLAUTON GONÇALVES MONTEIRO (OAB/CE Nº 15.889).
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DANIELA CARVALHO DA SILVEIRA MONTEIRO, candidata a PREFEITA
na cidade de Canindé-CE, referente a Eleição Municipal de 2016.
Contas prestadas no dia 04/11/2016, fora do prazo determinado, mas antes de realizada a notificação para apresentação em
72 h.
Publicado o edital de que trata o Art. 51 da resolução de regência, transcorreu o prazo assinado sem impugnação.
A referida prestação de contas foi analisada por servidora deste juízo, a qual, inicialmente, emitiu relatório (fls.28-30),
apontando irregularidades.
Instada a se manifestar, a candidata apresentou manifestação e documentos às fls. 32-360.
Relatório conclusivo pela desaprovação.
Igual entendimento adotou o Ministério Público Eleitoral que pugnou às fls. 369-371 pela desaprovação das contas.
Eis o breve relatório. Decido.
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem das receitas e dos
gastos eleitorais, atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real movimentação da agremiação partidária
e do candidato na campanha eleitoral.
Do exame da documentação acostada e após a notificação para que fossem sanadas as falhas ou omissões detectadas na
primeira análise, a Comissão de Contas constatou que restaram irregularidades não sanadas pela candidata, opinando,
portanto, pela desaprovação das contas.
Dentre as irregularidades apontadas no relatório conclusivo e não sanadas pela candidata, consta a omissão das notas fiscais
nº 38, no valor de R$ 1.501,01 (Hum mil quinhentos e um reais e um centavo) e nº 282, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
Em sua manifestação a candidata alega desconhecimento das notas fiscais em apreço, no entanto, não há documentação
alguma acostada aos autos que comprove equívoco por parte do fornecedor.
As irregularidades detectadas comprometem a regularidade da prestação de contas em exame, nos exatos termos do art. 13,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, in verbis:
“Art. 13. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou do candidato.”
Sobre a matéria, trago a colação os seguintes julgados:
Ementa: ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE E DE TRANSPARÊNCIA DOS RECURSOS
FINANCEIROS APRESENTADOS. VÍCIOS GRAVES. DESAPROVAÇÃO. 1.Todas as receitas e despesas devem estar
especificadas na prestação de contas, com a competente emissão de recibo eleitoral. 2. O candidato não registrou em sua
prestação de contas a totalidade dos gastos eleitorais, uma vez que omitiu notas fiscais, o que fere os requisitos da
consistência e confiabilidade das contas. 3. Desaprovação das contas. Tribunal Regional Eleitoral de Pará TRE-PA –
Prestação de Contas: PC 166130 Publicação DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 132, Data 27/07/2015, Página 6 e 7
Julgamento17 de Julho de 2015 Relator AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (grifei)
Ementa: Omissão relativas as despesas do candidato, obtidas mediante confronto com notas fiscais de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, inciso I, letra “g”, da Resolução nº
23.463/2015/TSE, no valor total de R$100,00. Falhas estas que comprometem a confiabilidade das contas. Não aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso a que se nega provimento. (TRE/MG Recurso Eleitoral nº Rel.
Ricardo Torres Oliveira – Diário da Justiça Eletrônico-TRE/MG Data 12/07/2017)
Quanto aos indícios de irregularidades apontados no relatório conclusivo destaco que há procedimento protocolado sob o nº
15.763/2017 que trata do assunto, encontrando-se este apenso aos autos principais e com informação do Ministério Público de
que, tendo em vista as irregularidades estarem vinculadas a participantes de programas assistenciais, foram extraídas cópias e
enviadas ao Ministério Público Federal.
Isso posto, corroborando com o parecer ministerial, julgo, por sentença, para que produza todos seus efeitos legais,
DESAPROVADA a prestação de contas da candidata DANIELA CARVALHO DA SILVEIRA MONTEIRO, referente a sua
candidatura ao cargo de PREFEITA, em Canindé-CE, nas Eleições Municipais de 2016, com base no art. 68, III, da Resolução
do TSE nº. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Certificado o trânsito em julgado, comande-se o código ASE correspondente e remeta-se o feito ao Promotor de Justiça
Eleitoral para que se manifeste acerca da necessidade de extração de cópia dos autos, para os fins do artigo 22 da LC n.º
64/90 (artigo 74 da Resolução TSE n.º 23.463/2015).
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Caso haja requerimento nesse sentido, deverá o Cartório Eleitoral providenciar a extração de cópia do feito e remetê-la ao
MPE.
Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.
Canindé/CE, em 08 de novembro de 2017
Antonio Josimar Almeida Alves
Juiz Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral
Editais
RELAÇÕES QUINZENAIS E CORREIÇÃO
EDITAL N.º 95/2017
DA LISTAGEM QUINZENAL DAS INSCRIÇÕES MOVIMENTADAS NO CADASTRO
Bel. Antonio Josimar Almeida Alves, Juiz Eleitoral da 33ª Zona eleitoral, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento e a quem interessar possa que está
disponível no Cartório Eleitoral, para consulta, a relação das inscrições eleitorais que tiveram movimentação no cadastro
(pedidos de inscrição e transferência que foram DEFERIDOS e INDEFERIDOS) no período de 16 a 31 de Agosto 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 assim, para que não se alegue desconhecimento, determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital, que será
afixado no local de costume deste Cartório, situado na Rua Celio Martins nº 714, Imaculada Conceição, Canindé/CE, pelo
prazo legal. Dado e passado nesta cidade de Canindé, aos 09 de novembro de 2017. Eu, Ana Paula Nunes Medeiros, o digitei
e Eu , Renata Arraes Barroso, o conferi.
Antonio Josimar Almeida Alves
JUIZ ELEITORAL DA 33ª ZONA
EDITAL N.º 96/2017
DA LISTAGEM QUINZENAL DAS INSCRIÇÕES MOVIMENTADAS NO CADASTRO
Bel. Antonio Josimar Almeida Alves, Juiz Eleitoral da 33ª Zona eleitoral, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento e a quem interessar possa que está
disponível no Cartório Eleitoral, para consulta, a relação das inscrições eleitorais que tiveram movimentação no cadastro
(pedidos de inscrição e transferência que foram DEFERIDOS e INDEFERIDOS) no período de 01 a 15 de setembro 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 assim, para que não se alegue desconhecimento, determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital, que será
afixado no local de costume deste Cartório, situado na Rua Celio Martins nº 714, Imaculada Conceição, Canindé/CE, pelo
prazo legal. Dado e passado nesta cidade de Canindé, aos 09 de novembro de 2017. Eu, Ana Paula Nunes Medeiros, o digitei
e Eu , Renata Arraes Barroso, o conferi.
Antonio Josimar Almeida Alves
JUIZ ELEITORAL DA 33ª ZONA
EDITAL N.º 97/2017
DA LISTAGEM QUINZENAL DAS INSCRIÇÕES MOVIMENTADAS NO CADASTRO
Bel. Antonio Josimar Almeida Alves, Juiz Eleitoral da 33ª Zona eleitoral, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento e a quem interessar possa que está
disponível no Cartório Eleitoral, para consulta, a relação das inscrições eleitorais que tiveram movimentação no cadastro
(pedidos de inscrição e transferência que foram DEFERIDOS e INDEFERIDOS) no período de 16 a 30 de setembro 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 assim, para que não se alegue desconhecimento, determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital, que será
afixado no local de costume deste Cartório, situado na Rua Celio Martins nº 714, Imaculada Conceição, Canindé/CE, pelo
prazo legal. Dado e passado nesta cidade de Canindé, aos 09 de novembro de 2017. Eu, Ana Paula Nunes Medeiros,o digitei
e Eu , Renata Arraes Barroso, o conferi.
Antonio Josimar Almeida Alves
JUIZ ELEITORAL DA 33ª ZONA
EDITAL N.º 98/2017
DA LISTAGEM QUINZENAL DAS INSCRIÇÕES MOVIMENTADAS NO CADASTRO
Bel. Antonio Josimar Almeida Alves, Juiz Eleitoral da 33ª Zona eleitoral, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento e a quem interessar possa que está
disponível no Cartório Eleitoral, para consulta, a relação das inscrições eleitorais que tiveram movimentação no cadastro
(pedidos de inscrição e transferência que foram DEFERIDOS e INDEFERIDOS) no período de 01 a 15 de outubro de 2017.
Dos pedidos indeferidos poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
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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 assim, para que não se alegue desconhecimento, determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital, que será
afixado no local de costume deste Cartório, situado na Rua Celio Martins nº 714, Imaculada Conceição, Canindé/CE, pelo
prazo legal. Dado e passado nesta cidade de Canindé, aos 09 de novembro de 2017. Eu, Ana Paula Nunes Medeiros, o digitei
e Eu , Renata Arraes Barroso,o conferi.
Antonio Josimar Almeida Alves
JUIZ ELEITORAL DA 33ª ZONA
EDITAL N.º 99/2017
DA LISTAGEM QUINZENAL DAS INSCRIÇÕES MOVIMENTADAS NO CADASTRO
Bel. Antonio Josimar Almeida Alves, Juiz Eleitoral da 33ª Zona eleitoral, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento e a quem interessar possa que está
disponível no Cartório Eleitoral, para consulta, a relação das inscrições eleitorais que tiveram movimentação no cadastro
(pedidos de inscrição e transferência que foram DEFERIDOS e INDEFERIDOS) no período de 16 a 31 de outubro 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 assim, para que não se alegue desconhecimento, determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital, que será
afixado no local de costume deste Cartório, situado na Rua Celio Martins nº 714, Imaculada Conceição, Canindé/CE, pelo
prazo legal. Dado e passado nesta cidade de Canindé, aos 09 de novembro de 2017. Eu, Ana Paula Nunes Medeiros, o digitei
e Eu , Renata Arraes Barroso,o conferi.
Antonio Josimar Almeida Alves
JUIZ ELEITORAL DA 33ª ZONA
EDITAL N.º 100/2017
el
O Excelentíssimo Senhor B . Antonio Josimar Almeida Alves, MM. Juiz Eleitoral da 33ªZE/CANINDÉ, no uso de suas
atribuições legais etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA
nesta Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 06 de dezembro de 2017, às 8h30 (podendo os trabalhos se estenderem até o dia 07),
no Cartório Eleitoral, cuja sede se localiza na Rua Célio Martins, 714 – Imaculada Conceição – Canindé/Ceará. ASSIM, em
conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral, ficam
convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição: a Representante do Ministério Público Eleitoral que
oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados,
subordinados a este Juízo, representantes de partido e da OAB/CE. Ficam cientes, ainda, que se faculta a Promotora Eleitoral,
eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas ao funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros,
abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais podem
ser reduzidas a termo neste Juízo. E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
fosse afixado o presente Edital de Correição no local de costume e, de igual modo, oficiando-se aos órgãos públicos e aos
diretórios municipais de partidos políticos. Dado e passado nesta cidade de CANINDÉ, aos 7 dias do mês de novembro de
2017. Eu, Márcia Regina Gomes de Abreu, o digitei e eu, Renata Arraes Barroso, Analista Judiciária/Chefe de Cartório, conferi
o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Bel. Antonio Josimar Almeida Alves. REGISTRE-SE. PUBLIQUESE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Bel. Antônio Josimar Almeida Alves
JUIZ ELEITORAL DA 33ª ZONA

043ª Zona Eleitoral
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL N° 13/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATOS – ELEIÇÕES 2016
De ordem da Excelentíssima Dra Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza Eleitoral da 43ª ZE/Jucás-CE, e, nos termos do art.
51 da Resolução TSE n. 23.463, de 29 de dezembro de 2015, faço saber aos interessados, que foram apresentadas as contas
finais dos candidatos abaixo nominados, as quais estão disponíveis para consulta neste Cartório Eleitoral, ficando cientes que
qualquer partido político, candidato ou coligação, bem como o Ministério Público Eleitoral, poderá impugná-las no prazo de 3
(três) dias, contados da publicação deste edital.
CARIÚS
NOME DO CANDIDATO
NÚMERO PARTIDO CNPJ
LUIS AUGUSTO CORREIA LIMA DE OLIVEIRA 23456
PPS
25.715.473/0001-04
LUIZ ALBERTO DE QUEIROZ LIMA
50
PSOL
25.457.382/0001-08
Jucás/CE, 10 de novembro de 2017.
Antônio Ednaldo Lemos
Chefe de Cartório da 43ª ZE
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047ª Zona Eleitoral
Sentenças
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO
Autos n° 43-23.2017.6.06.0047
Natureza: Processo Administrativo
Objeto: Certidão de Quitação por Tempo Indeterminado
Interessado: CARMOSITA AVELINO NOBRE e FRANCISCA MARLENE NOBRE (requerente)
SENTENÇA
1.Trata-se de requerimento de Certidão de Quitação por Tempo Indeterminado, nos termos da Resolução TSE 21.920/2004,
formulado por Francisca Marlene Nobre em favor de sua mãe, CARMOSITA AVELINO NOBRE, portadora do título eleitoral nº
0159 5249 0752, que se trata de pessoa idosa e acamada, portadora de paraplegia e deficiência visual, o que lhe torna
demasiadamente difícil o cumprimento das obrigações eleitorais.
2. O requerimento veio acompanhado por cópias de RG, CPF, título eleitoral e laudo médico atestando a enfermidade que
ensejou o presente pedido.
3. Consta espelho de consulta ao cadastro eleitoral (fls. 05) demonstrando que a eleitora não possui débito de ausência às
urnas, por ser facultado o seu voto.
4. À fl. 11, informação da Chefia de Cartório, atestando que a inscrição do eleitor encontra-se na situação regular .
É o relatório.
Decido.
5. A Resolução TSE nº 23.440/2015 dispõe em seu art. 1º, §3º, sobre a obrigatoriedade de comparecimento à revisão
biométrica, nos municípios envolvidos, a todos os eleitores com inscrição na situação regular ou liberada, sob pena de
cancelamento da inscrição, excepcionando, porém, os eleitores "que tiverem registrado em seu histórico no cadastro
eleitoral o código de ASE 396, motivo/forma 4, alusivo a deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso
o cumprimento das obrigações eleitorais" (art. 3º, parágrafo único).
6. No mesmo sentido, o Provimento CRE-CE nº 1/2017 prevê em seu art 14 que "os eleitores portadores de deficiência ou
com mobilidade reduzida, mesmo que inseridos nos casos de voto facultativo, deverão solicitar, dentro do prazo
revisional, a expedição de certidão de quitação permanente, com inserção do ASE 396, motivo 4, em seu cadastro
eleitoral".
7. No caso em apreço, a requerente comprovou a dificuldade para o exercício do voto tendo em vista ser portadora de doença
incapacitante, no que tange a sua locomoção, conforme atestado médico de fl. 03.
8. Isto posto, considerando a necessidade de garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, preceito fundamental do
Estado democrático de direito, com base no art. 2º, "caput" e § 2º, da Resolução TSE nº 21.920/2004, DEFIRO o presente
requerimento e determino a expedição de certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado em favor de CARMOSITA
AVELINO NOBRE, portadora do TE nº 0159 5249 0752, bem como o lançamento do ASE 396-4 no Cadastro Eleitoral, para
que fique consignada a concessão da quitação eleitoral por prazo indeterminado.
9. P.R.I.Cumpra-se.
10. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Morada Nova, 08 de novembro de 2017.
Felipe Augusto Rola Pergentino Maia
Juiz Eleitoral

049ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº 566-63.2016.6.06.0049 (Protocolo nº 121.887/2016)
Assunto: Prestação de contas de campanha – Eleições 2016
Interessado: FRANCISCO ANTONIO LIMA OLIVEIRA
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de prestação de contas de Francisco Antônio Lima Oliveira, candidata ao cargo de vereador pelo
município de PACAJUS/CE nas eleições municipais de 2016.
Verificada a omissão ante o dever legal de prestar contas à Justiça Eleitoral no prazo fixado no art. 45, § 4º, I da Res. TSE n.º
23.463/2015, o candidato em epígrafe foi devidamente notificado (fls. 07) para apresentar as contas no prazo constante no art.
45, § 4º, IV da Res. TSE n.º 23.463/2015 e nada apresentou ou requereu (fls. 07v).
Certidão da Chefe de Cartório, informando que, através do sistema SPCE foi emitido extrato bancário, no qual não há registro
de recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 09).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, consoante
parecer de fls. 10/11.
É o relatório. Passo a decidir.
Em que pese a legislação eleitoral ter fixado o dia 1º de novembro de 2016 como data limítrofe para a apresentação das contas
de campanha à Justiça Eleitoral, consoante previsão legal disposta no art. 45 da Res. TSE n.º 23.463/2015, o candidato
manteve-se inerte.
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Devidamente notificada, nos termos do art. 45, § 4º, IV do normativo supra, a candidata não se desincumbiu do dever de
prestar contas, deixando transcorrer in albis o prazo fixado na legislação eleitoral.
Ante o exposto, em face do que dos autos consta, consoante a manifestação ministerial, com fundamento do art. 45, § 4º, VI,
c/c art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas de campanha de Francisco Antônio Lima
Oliveira referentes às Eleições Municipais de 2016 do município de PACAJUS/CE, para que se produzam todos os seus efeitos
legais.
Aplico ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura a que concorreu, persistindo
os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 73, I, da Res. TSE n.º
23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Pacajus, 6 de novembro de 2017.
Ricci Lobo de Figueiredo Filgueira
Juíza da 49ª Zona Eleitoral
Processo nº 469-63.2016.6.06.0049 (Protocolo nº 121.795/2016)
Assunto: Prestação de contas de campanha – Eleições 2016
Interessado: ELISIAN BEZERRA DA COSTA
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de prestação de contas de Elisian Bezerra da Costa, candidato ao cargo de vereador pelo município
de PACAJUS/CE nas eleições municipais de 2016.
Verificada a omissão ante o dever legal de prestar contas à Justiça Eleitoral no prazo fixado no art. 45, § 4º, I da Res. TSE n.º
23.463/2015, o candidato em epígrafe foi devidamente notificado (fls. 07) para apresentar as contas no prazo constante no art.
45, § 4º, IV da Res. TSE n.º 23.463/2015 e nada apresentou ou requereu (fls. 07v).
Certidão da Chefe de Cartório, informando que, em pesquisa ao sistema próprio, não consta extrato bancário para o candidato,
"não tendo havido, portanto, qualquer registro bancário de recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou
de origem não identificada" (fls. 09).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, consoante
parecer de fls. 10/11.
É o relatório. Passo a decidir.
Em que pese a legislação eleitoral ter fixado o dia 1º de novembro de 2016 como data limítrofe para a apresentação das contas
de campanha à Justiça Eleitoral, consoante previsão legal disposta no art. 45 da Res. TSE n.º 23.463/2015, o candidato
manteve-se inerte.
Devidamente notificado, nos termos do art. 45, § 4º, IV do normativo supra, o candidato não se desincumbiu do dever de
prestar contas, deixando transcorrer in albis o prazo fixado na legislação eleitoral.
Ante o exposto, em face do que dos autos consta, consoante a manifestação ministerial, com fundamento do art. 45, § 4º, VI,
c/c art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas de campanha de Elisian Bezerra da
Costa referentes às Eleições Municipais de 2016 do município de PACAJUS/CE, para que se produzam todos os seus efeitos
legais.
Aplico ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura a que concorreu, persistindo
os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 73, I, da Res. TSE n.º
23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Pacajus, 6 de novembro de 2017.
Ricci Lobo de Figueiredo Filgueira
Juíza da 49ª Zona Eleitoral

057ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº. 47-30.2017.6.06.0057
Protocolo Nº 26.271/2017
Município: Pacatuba/CE
Natureza/Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Interessado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B
Advogada: Luís Osterno Solano Feitosa – OAB/CE: 5.449
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual Partido Comunista do Brasil - PCDOB, referente ao exercício de 2016, apresentada no
prazo legal.
Relatório técnico de exame de folhas 44/44v, em que o examinador entendeu ter o partido cumprido às exigências legais em
relação à documentação apresentada, informando a conformidade da prestação de contas com a legislação de regência.
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.gov.br
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Em vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas.
É o breve relatório. Passo a decidir.
A análise técnica foi efetuada pela analista que relatou o exame das contas, não vislumbrando impropriedades e
irregularidades na prestação.
Por sua vez, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, uma vez que o partido
apresentou-as tempestivamente e de acordo com a legislação eleitoral.
Da análise da presente prestação de contas, verifica-se que o partido atendeu ao disposto na legislação de regência,
apresentando os documentos exigidos para a verificação de regularidade da prestação de contas do exercício financeiro, em
conformidade com a Resolução 23.464/2015 e, portanto, apta à aprovação.
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 a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Partido Comunista do Brasil
– PCDOB, relativa ao exercício de 2016, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se com os registros necessários.
Pacatuba, 06 de novembro de 2017
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral da 57ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº. 45-60.2017.6.06.0057
Protocolo Nº 33.651/2016
Município: Guaiúba/CE
Natureza/Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2015
Interessado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN
Advogada: Yonara Bezerra Moura – OAB/CE: 13.378
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual Partido Trabalhista Nacional - PTN, referente ao exercício de 2015, apresentada no
prazo legal.
Relatório técnico de exame às folhas 37/37v, em que o examinador entendeu ter o partido cumprido às exigências legais em
relação à documentação apresentada, informando a conformidade da prestação de contas com a legislação de regência.
Em vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas.
É o breve relatório. Passo a decidir.
A análise técnica foi efetuada pela analista que relatou o exame das contas, não vislumbrando impropriedades e
irregularidades na prestação.
Por sua vez, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, uma vez que o partido
apresentou-as tempestivamente e de acordo com a legislação eleitoral.
Da análise da presente prestação de contas, verifica-se que o partido atendeu ao disposto na legislação de regência,
apresentando os documentos exigidos para a verificação de regularidade da prestação de contas do exercício financeiro, em
conformidade com a Resolução 23.464/2015 e, portanto, apta à aprovação.
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 a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Partido Trabalhista Nacional - PTN, relativa ao exercício de 2015, nos
termos do art. 46, I da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se com os registros necessários.
Pacatuba, 06 de novembro de 2017.
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral da 57ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº. 61-14.2017.6.06.0057
Protocolo Nº 31.093/2017
Município: Guaiúba/CE
Natureza/Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Advogado: Maria Eugenia Marinho Sassaki – OAB/CE: 22.152
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, referente ao exercício de 2016,
apresentada no prazo legal.
O partido político apresentou ao Cartório Eleitoral da 57ª Zona Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa
à prestação de contas do exercício de 2016, de acordo com o previsto no art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015,
devidamente publicada no DJE, como se pode constatar na fl. 05 e não houve impugnação, conforme certidão de fl. 05.
Após análise da documentação apresentada foi formulado o parecer técnico de fls. 08/08v, conforme determina o art. 35 da
Res. TSE 23.464/2015, opinando pela aprovação da presente prestação de 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.gov.br
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Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação, conforme parecer de fl. 09.
É o Relatório. Passo a decidir.
Efetivamente, compulsando os autos, vê-se que a prestação de contas observou as disposições contidas na Lei 9.096/95 e na
resolução TSE n.º 23.464/15, art. 29, estando os documentos exigidos devidamente preenchidos e assinados. Ademais, do
exame da documentação acostada, não foram encontradas irregularidades, tendo sido observadas as disposições da
resolução supra citada, no que tange à origem, arrecadação e aplicação dos recursos, conforme parecer conclusivo retro
mencionado.
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 a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, relativa ao
exercício de 2016, nos termos do art. 46, I da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), da Justiça Eleitoral, conforme
preceitua o art. 9º, inciso II, da Resolução TSE 23.384/2012.
Após, arquivem-se os autos.
Pacatuba, 06 de novembro de 2017
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral da 57ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº. 15-25.2017.6.06.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – VEREADOR
INTERESSADO(A): JANAINA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: PEDRO AIRTON BERTOLDO JÚNIOR – OAB/CE: 34.953
Cuida-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas à arrecadação e aplicação de recursos nas eleições municipais de 2016,
apresentadas por JANAÍNA SILVA DOS SANTOS, candidata não eleita ao cargo de Vereadora no Município de Pacatuba(CE).
Em 03/01/2017, o Extrato de Prestação de Contas Final foi protocolizado, instruído com documentos.
À fl. 09, verifico que decorreu, in albis, o prazo para impugnar as contas da candidata.
O Parecer Técnico foi apresentado às fls. 11/12, no qual apontou as seguintes irregularidades:
1) inexistência de extrato bancário;
2) prestação de contas não assinada pelo profissional habilitado em contabilidade.
Notificada, a requerente deixou fluir in alibis o respectivo prazo.
Instado a se manifestar, o MPE, às fls. 15/16, opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Os autos vieram-me conclusos.
Era o que havia a relatar.
DECIDO.
Do exame dos autos, verifica-se que a apresentação das contas de campanha à Justiça Eleitoral deu-se de forma tempestiva,
em obediência ao art. 451 da Resolução TSE nº. 23.463/2015.
O Cartório Eleitoral publicou edital de impugnação de que trata o art. 51 da norma supra, cujo prazo decorreu sem qualquer
manifestação.
Quanto a falha apontada no parecer técnico, não sanada pela candidata, trata-se de falha que não compromete a regularidade
das contas.
Ante o exposto, em face da inexistência de vícios capazes de comprometer a regularidade da presente prestação de contas,
JULGO pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, com fundamento no art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO e registre-se no
Cadastro Eleitoral a tempestividade quanto à apresentação das contas.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Pacatuba, 06 de novembro de 2017
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral da 57ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº. 14-40.2017.6.06.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – VEREADOR
INTERESSADO(A): FRANCISCA SAMIA DA SILVA MOTA
ADVOGADO: PEDRO AIRTON BERTOLDO JÚNIOR – OAB/CE: 34.953
Cuida-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas à arrecadação e aplicação de recursos nas eleições municipais de 2016,
apresentadas por FRANCISCA SAMIA DA SILVA MOTA, candidata não eleita ao cargo de Vereadora no Município de
Pacatuba(CE).
Em 04/01/2017, o Extrato de Prestação de Contas Final foi protocolizado, instruído com documentos.
À fl. 09, verifico que decorreu, in albis, o prazo para impugnar as contas da candidata.
O Parecer Técnico foi apresentado às fls. 11/12, no qual apontou as seguintes irregularidades:
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.gov.br
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1) inexistência de extrato bancário;
2) prestação de contas não assinada pelo profissional habilitado em contabilidade.
Notificada, a requerente deixou fluir in alibis o respectivo prazo.
Instado a se manifestar, o MPE, às fls. 15/16, opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Os autos vieram-me conclusos.
Era o que havia a relatar.
DECIDO.
Do exame dos autos, verifica-se que a apresentação das contas de campanha à Justiça Eleitoral deu-se de forma tempestiva,
em obediência ao art. 451 da Resolução TSE nº. 23.463/2015.
O Cartório Eleitoral publicou edital de impugnação de que trata o art. 51 da norma supra, cujo prazo decorreu sem qualquer
manifestação.
Quanto a falha apontada no parecer técnico, não sanada pela candidata, trata-se de falha que não compromete a regularidade
das contas.
Ante o exposto, em face da inexistência de vícios capazes de comprometer a regularidade da presente prestação de contas,
JULGO pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, com fundamento no art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO e registre-se no
Cadastro Eleitoral a tempestividade quanto à apresentação das contas.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Pacatuba, 06 de novembro de 2017
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral da 57ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº.63-81.2017.6.06.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – VEREADOR
INTERESSADO(A): SILVIA BRAGA CAVALCANTE DE ALMEIDA
A candidata SILVIA BRAGA CAVALCANTE DE ALMEIDA, candidata ao cargo de vereadora de PACATUBA nas Eleições
2016, teria deixado de encaminhar à Justiça Eleitoral sua prestação de contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros na campanha eleitoral.
Regulamente notificada (fl.2) para apresentar suas contas (Res. TSE nº 23.463/2015, art. 45, §4º, IV), a candidata quedou-se
inerte.
E relatório.
Decido.
Com efeito, cumpre aos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros encaminhar suas prestações de contas até o dia 1º
de novembro de 2016, nos termos do art. 45 da Res. TSE nº 23.463/2015. No caso em comento, constata-se que, nada
obstante efetivada a notificação de que trata o art. 45, §4º, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015, a candidata manteve-se
omissa quanto ao dever de apresentar suas contas à Justiça Eleitoral.
Ante o exposto, declaro não prestadas as contas de campanha de SILVIA BRAGA CAVALCANTE DE ALMEIDA, relativa às
Eleições 2016, nos moldes do art. 30, inciso IV, da Lei n.° 9.504/1997, ficando a candidata impedida de obter a certidão de
quitação até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas,
sem prejuízo de vir a responder por abuso de poder econômico.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se pessoalmente a candidata omissa.
Lance-se a decisão no cadastro eleitoral do eleitor. Findo o tríduo recursal sem manifestação da parte interessada, arquivemse os autos (art. 77 da Res. TSE nº 23.463/2015).
Registe-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, conforme preceitua a Res. TSE
23.384/2012.
Pacatuba, 06 de novembro de 2017
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral da 57ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº. 65-51.2017.6.06.0057
Protocolo Nº 12.057/2017
Município: Guaiúba/CE
Natureza/Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Interessado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B
Advogada: Luís Osterno Solano Feitosa – OAB/CE: 5.449
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual Partido Comunista do Brasil - PCDOB, referente ao exercício de 2016, apresentada no
prazo legal.
Relatório técnico de exame às folhas 44/44v, em que o examinador entendeu ter o partido cumprido às exigências legais em
relação à documentação apresentada, informando a conformidade da prestação de contas com a legislação de regência.
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.gov.br
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Em vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas.
É o breve relatório. Passo a decidir.
A análise técnica foi efetuada pela analista que relatou o exame das contas, não vislumbrando impropriedades e
irregularidades na prestação.
Por sua vez, a representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, uma vez que o partido
apresentou-as tempestivamente e de acordo com a legislação eleitoral.
Da análise da presente prestação de contas, verifica-se que o partido atendeu ao disposto na legislação de regência,
apresentando os documentos exigidos para a verificação de regularidade da prestação de contas do exercício financeiro, em
conformidade com a Resolução 23.464/2015 e, portanto, apta à aprovação.
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 a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do Partido Comunista do Brasil - PCDOB, relativa ao exercício de 2016, nos
termos do art. 46, I da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se com os registros necessários.
Pacatuba, 06 de novembro de 2017.
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral da 57ª Zona
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº. 676-38.2016.6.06.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – VEREADOR
INTERESSADO(A): JOSÉ RONALDO DOS SANTOS
ADVOGADO: BALTAZAR PEREIRA S. JÚNIOR – OAB/CE: 20.829
Cuida-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas à arrecadação e aplicação de recursos nas eleições municipais de 2016,
apresentadas por JOSÉ RONALDO DOS SANTOS, candidato não eleito ao cargo de Vereador no Município de Pacatuba(CE).
Conforme art. 441 da Resolução n.° 23.463/2015/TSE, a prestação de contas parcial foi autuada.
Posteriormente, em 03/01/2017, o Extrato de Prestação de Contas Final foi protocolizado, instruído com documentos.
À fl. 18, verifico que decorreu, in albis, o prazo para impugnar as contas do candidato.
O Parecer Técnico foi apresentado às fls. 20/21, no qual foi apontado as seguintes irregularidades:
1) o extrato bancário não foi apresentado na forma exigida pelo artigo 48, inciso II, não há comprovação da Resolução/TSE
23.463/2015;
2) ausência de declaração de despesa com o contador que assinou a devida prestação de contas.
Notificado, o requerente deixou fluir in alibis o prazo para manifestação.
Instado a se manifestar, o MPE, à fl. 24/25, opinou pela desaprovação das contas apresentadas.
Os autos vieram-me conclusos.
Era o que havia a relatar.
DECIDO.
Do exame dos autos, verifica-se que a apresentação das contas de campanha à Justiça Eleitoral deu-se de forma tempestiva,
em obediência ao art. 451 da Resolução TSE nº. 23.463/2015.
O Cartório Eleitoral publicou edital de impugnação de que trata o art. 51 da norma supra, cujo prazo decorreu sem qualquer
manifestação.
As falhas apontadas no parecer técnico não foram sanadas e comprometem a regularidade das contas do candidato.
Ante o exposto JULGO pela DESAPROVAÇÃO, com fundamento no art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO e registre-se no
Cadastro Eleitoral a tempestividade quanto à apresentação das contas.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Pacatuba, 06 de novembro de 2017
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral da 57ª Zona

060ª Zona Eleitoral
Editais
INTIMAÇÃO
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
60ª ZE – ACOPIARA
EDITAL N° 26/2017
(Prazo: 30 dias)
A Excelentíssima Senhora Karla Cristina de Oliveira, Juíza da 60ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em Acopiara/CE,
no uso de duas atribuições legais, etc.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, nos termos da Resolução TSE n°
23.379/2012, do art. 55 da Resolução TSE n° 21.538/2003, da Resolução TRE-CE n° 652/2017 e da autorização contida no
PAD n° 13.143/2017, será realizada a descaracterização dos documentos e processos relacionados na lista que segue, em
data a ser definida, no Fórum Eleitoral Des. Péricles Ribeiro, situado na Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema, na
cidade de Fortaleza/CE, 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 dos interessados.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral publicar o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE, bem como afixá-lo no local de costume. Dado e passado nesta cidade de
Acopiara/CE, aos 10 (dez) dias do mês de novembro do ano de 2017. Eu, (Antonio Cristiano Almeida Paula), chefe de cartório
da 60ª ZE, digitei e subscrevi.
Karla Cristina de Oliveira
Juíza Eleitoral da 60ª ZE
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
60ª ZONA ELEITORAL
PROTOCOLO/ANO CÓDIGO
DE ASSUNTO
CLASSIFIC.
2011 e 2012

111

2014

995

2016

995

2014 e 2016

995

2012

240

2016

995

2016

995

UNIDADE
DE
ARQUIVAMENTO
QUANTIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
ALISTAMENTO ELEITORAL
RAE 2011 e 2012
05
caixas
PETE 2011 e 2012
CONVOCAÇÃO
PARA
TRABALHOS ELEITORAIS
01
saco
(cartas, comprovantes, etc.)
VOTAÇÃO
09
unidade
(Manual de mesários 2016)
VOTAÇÃO
Comprovante de comparecimento 01
saco
à eleição (2014-2016)
LOCAL DE VOTAÇÃO
01
envelope
(Relatório de vistoria)
Votação
Etiquetas
(RASGUE/NÃO 16
unidades
RASGUE) - 2016
PROPAGANDA ELEITORAL
02
sacos
(propaganda partidária)

063ª Zona Eleitoral
Editais
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
EDITAL Nº 078/2017
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
O Dr. CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM, MM. Juiz Eleitoral da 63.ª Zona de Boa Viagem/CE, no uso de suas atribuições
legais, etc.
Para os fins previstos nos arts. 71, inc. IV, e 77, incisos II, III e IV, ambos do Código Eleitoral, e em consonância com as
orientações do art. 15 do Provimento N.º 7/2014-CRE/CE, que introduziu o subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de
Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014-CRE/CE, TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais CANCELADAS E SUSPENSAS processadas no
mês de OUTUBRO/2017, nesta 63ª Zona Eleitoral conforme abaixo discriminado:
ELEITOR
ASE 019 – FALECIMENTO
ANA VIEIRA DA ROCHA
ANANIAS FERREIRA DE SOUSA
ANTONIA FERREIRA DE SOUSA
ANTONIA PEREIRA OLIVEIRA
ANTONIO HENRIQUE DE MELO
ANTONIO MATEUS DE SOUSA
ANTONIO PONTES DA SILVA
ANTONIO RAULINO DA SILVA
ANTONIO VALDI CARNEIRO

INSCRIÇÃO ELEITOR
019344820710
019307810701
019350980787
019259420752
019402430701
019400380710
019368050744
019247870779
019409320701

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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AUGUSTO BEZERRA CAVALCANTE
BERILO NOLETO GUIMARAES
CARLOS EDUARDO BARROSO SOUSA
EDMILSON SERAFIM DIAS
EDMILSON SOARES DE SOUSA FILHO
ELIZEU BAIETA DOS SANTOS
EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA
FRANCISCA RODRIGUES DE MORAIS
FRANCISCO ALVES DE FARIAS
FRANCISCO AZARIAS DOS SANTOS
FRANCISCO PINTO DE SOUSA
FRANCISCO RUFINO ALVES DE LIMA
GERALDO DIAS DE FREITAS
GERALDO FRANCISCO CHAGAS
HONORINA GUILHERMINA DA SILVA SALES
JOAO BERNALDO DA SILVA
JOAO PINTO DE MELO
JOAQUIM BARBOSA MACIEL
JOSE ARBURINO DO NASCIMENTO
JOSE DARIO SILVA ARAUJO
JOSE FARIAS MARQUES
JOSE FRANCISCO DE SOUSA
JOSE OLAVO AURELIANO SALES
JOSE RIBEIRO ALVES
JOSE SABINO COELHO
LUIS GOMES DOS SANTOS
MARIA AUGUSTA SILVA PEREIRA
MARIA DAS DORES DA SILVA ARRUDA
MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO
MARIA MARTINS LEAL DE LIMA
MARIA NEUZA VIANA DA SILVA
MARIA SOCORRO NASCIMENTO ALVES
MARIA VERA LUCIA MARIANO DE MESQUITA
OSMAR CHARLES BEZERRA DE SOUSA
RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE
RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS
RAIMUNDO PEREIRA LIMA
ROSA MARIA NUNES VIEIRA
SALOMAO ALVES CAVALCANTE
SONIA MARIA PEREIRA MACIEL
URBANO RIBEIRO DA SILVA
VALDIR UCHOA DA SILVA
VALTER MARTINS DE MELO
ASE 337 – SUSPENSÃO
ANTONIO DANIEL LOPES DA SILVA
ANTONIO GEOVA DE LIMA OLIVEIRA
BENEDITO DA CRUZ
DALMIR RODRIGUES DA COSTA
FRANCISCO JOSILEI ALMEIDA BATISTA
FRANCISCO MARDONIO PEREIRA BARBOSA
JOSE AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA
JOSE ALVES DA SILVA
PEDRO BISMARQUE SARAIVA DE SOUSA
RAIMUNDO ERIVANDO GUERRA DE OLIVEIRA
ASE 043 – SUSPENSÃO – CONSCRITO
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031935400701
019214880701
070432390728
019322150710
033093370779
005559860736
005294680710
019352220701
019346340744
005517150701
019370160744
033960900795
019312250736
019286440795
024927470132
019296790779
019361630779
019262980710
034713770787
005286420752
019287030787
019225550752
049365720701
019272340701
041868950710
019385540744
024406870728
005336170710
019326280795
019223200701
005291180760
023867180736
005337080795
052291400752
024773250752
052290940787
019350130795
032958820701
019218890736
019246290736
042338380779
060141580710
035096580760
076035640760
214198470124
044444960760
062044880752
031935770701
068152250760
005517360728
074912730795
084447230701
040545110736

E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente Edital no local de
costume no átrio do Cartório Eleitoral de Boa Viagem e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, com prazo de publicação de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco)
dias após decorrido o prazo da publicação.
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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Dado e passado nesta cidade de Boa Viagem-CE, aos 07 (sete) dias do mês de novembro do ano de 2017 (dois mil e
dezessete). Eu, ____, Soraya Vieira Neves, Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz Eleitoral da 63ª Zona
ALISTAMENTOS E TRANFERENCIAS DEFERIDOS
EDITAL Nº 079/2017
ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2017
O Dr. CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM, MM. Juiz Eleitoral da 63ª Zona de Boa Viagem/CE, no uso de suas atribuições
legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência que, em cumprimento ao preceituado nos
artigos 17 e 18 da Resolução TSE nº 21.538/2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para consulta, a
relação de alistamentos e transferências deferidas dos eleitores desta 63ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 16 a 31 de
OUTUBRO/2017.
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 lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente Edital no local de
costume no átrio do Cartório Eleitoral de Boa Viagem e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância.
Dado e passado nesta cidade de Boa Viagem-CE, aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2017 (dois mil e
dezessete). Eu, ____ Soraya Vieira Neves, Técnica Judiciária da 63ª ZE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz Eleitoral da 63ª Zona

080ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 121-49.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do(a) candidato(a) ao cargo de Vereador do Município de Saboeiro,
Iderlando Belisário do Carmo, por meio da qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros em sua
campanha eleitoral.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
O(a) candidato(a) não apresentou justificativa no que tange às falhas apontadas no relatório final, inobstante devidamente
intimado.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas.
É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
A ausência de justificativa para o recebimento de recursos de origem não identificada, inobstante tenha havido a devida
intimação do candidato, é suficiente para o convencimento deste magistrado acerca da irregularidade das contas de campanha
sob análise; não sendo necessária, pois, a dilação probatória para essa constatação a partir de uma eventual conversão em
rito ordinário.
A prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art. 45 da Resolução do TSE nº
23.463/2015.
Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) apresentou as peças previstas no art. 48, da
Resolução TSE n.º 23.463/2015, à exceção das não pertinentes ao caso, estando as mesmas devidamente assinadas por ele.
Também foram verificados os requisitos de recebimento e utilização dos recibos eleitorais, considerando-se as informações
disponíveis na Justiça Eleitoral.
O(a) candidato(a) procedeu à devida abertura de conta bancária, sendo que toda a movimentação financeira de sua campanha
fora realizada por meio dessa conta, não tendo havido recebimento de recursos do fundo partidário.
Os recursos arrecadados foram submetidos a exames com vistas à aferição de sua correta identificação e observância dos
requisitos indispensáveis ao seu início e término, tendo o relatório final apontado divergência do montante de R$ 1.280,00, por
não ser possível auferir a existência de autorização do órgão partidário nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário
da respectiva circunscrição, em contraposição ao disposto no art. 27, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 23.463/2015, TSE.
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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Essa falha compromete a regularidade das contas do candidato em destaque, devendo ser desaprovadas nos termos do art.
30, da Lei nº 9.504/97, que reza:
“Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I – (...);
II – (…);
III – pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade;
IV - (...)”
Destaque-se, por fim, que nessas situações são inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em
vista que inviabiliza o efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral, independentemente do valor do recurso não identificado,
incidindo diretamente a regra do art. 26, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE. Além do que, as demais divergências
apontadas no relatório apenas reforçam a irregularidade das contas, não tendo sido sequer justificadas adequada e
convincentemente.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de Iderlando Belisário do Carmo, candidato ao cargo de Vereador pelo
PMDB no município de Saboeiro/CE, concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da
Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
Determino a conservação, por parte do candidato, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Intimem-se. Registre-se. Publique-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 152-69.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido Republicano da Ordem Social do Município de Saboeiro por
meio da qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Republicano da Ordem Social do município de Saboeiro/CE,
concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE. Em
consequência, decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 68, § 3º, da
Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
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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Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 151-84.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido Social Democrático do Município de Saboeiro por meio da
qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Social Democrático do município de Saboeiro/CE,
concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE. Em
consequência, decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 68, § 3º, da
Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 150-02.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido da Social Democracia Brasileira do Município de Saboeiro
por meio da qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira do município de
Saboeiro/CE, concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº
23.463/2015, do TSE. Em consequência, decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos
termos do art. 68, § 3º, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 149-17.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido Socialista Brasileiro do Município de Saboeiro por meio da
qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
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.gov.br
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É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro do município de Saboeiro/CE,
concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE. Em
consequência, decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 68, § 3º, da
Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 148-32.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido da Mulher Brasileira do Município de Saboeiro por meio da
qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
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.gov.br
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1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido da Mulher Brasileira do município de Saboeiro/CE,
concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE. Em
consequência, decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 68, § 3º, da
Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 147-47.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro do Município de
Saboeiro por meio da qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
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.gov.br
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Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro do município de
Saboeiro/CE, concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº
23.463/2015, do TSE. Em consequência, decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos
termos do art. 68, § 3º, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 146-62.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido Trabalhista Brasileiro do Município de Saboeiro por meio da
qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município de Saboeiro/CE,
concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE. Em
consequência, decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 68, § 3º, da
Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
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.gov.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 145-77.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido Democrático Trabalhista do Município de Saboeiro por meio
da qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista do município de Saboeiro/CE,
concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE. Em
consequência, decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 68, § 3º, da
Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 144-92.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido Progressista do Município de Saboeiro por meio da qual
declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
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.gov.br
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É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Progressista do município de Saboeiro/CE, concernentes ao
pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE. Em consequência,
decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 68, § 3º, da Resolução nº
23.463/2015, do TSE.
Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo nº 143-10.2016.6.06.0080
SENTENÇA
Vistos etc.
Relatório:
Trata-se de Prestação de Contas, parciais e finais, do Partido Republicano Brasileiro do Município de Saboeiro por meio
da qual declara a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, foram os autos encaminhados ao Cartório Eleitoral, que emitiu Relatório
Conclusivo por meio de comissão especial, composta por servidores desta Zona Eleitoral.
Notificado para sanar a pendência, consistente na ausência de extratos bancários e para apresentar quaisquer documentos
que entendesse necessários, o partido silenciou.
Em seu parecer final, opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas em espécie.
É o relatório. Decido.
Fundamentação:
O processo de prestação de contas possui natureza eminentemente administrativa e tem por finalidade precípua cercear o
abuso de poder econômico com vistas a conferir uma maior transparência e legitimidade ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado pelo art.
45 da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Todavia, quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou os extratos bancários,
conforme exige o art. 48, II, ‘a’, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE, motivo pelo qual entendo ser grave essa falha,
porquanto constitui óbice à atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Acerca do tema, colhe-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que já possui jurisprudência pacífica sobre o tema, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
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1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos
bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas.
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas.
3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato,
análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados.
4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que
se nega provimento. (TSE, AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 215589 – Belém/PA, Relator
Ministro Henrique Neves da Silva, DJ 27.06.2016) – destaque nosso.
Destarte, entendo que incide a desaprovação de plano das contas de campanha eleitoral do partido supra, por ausência de
extratos bancários e de comprovação da abertura de conta bancária de campanha eleitoral.
Dispositivo:
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro do município de Saboeiro/CE,
concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, nos termos do art. 68, III, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE. Em
consequência, decreto a perda do direito desse Partido de receber a cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 68, § 3º, da
Resolução nº 23.463/2015, do TSE.
Lance-se em sistema próprio a penalidade imposta.
Determino a conservação, por parte do partido supra, da documentação pertinente às suas contas, pelo prazo legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Expedientes necessários.
Saboeiro-CE, 9 de novembro de 2017
Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Eleitoral

093ª Zona Eleitoral
Decisões
DECISÃO Nº 67/2017.
Protocolo: 31.070/2017
Requerente: JOSÉ BATISTA NASCIMENTO
Vistos.
MARILENE COSTA NASCIMENTO, com base na Resolução TSE nº 21.920/2004, requer que a Justiça Eleitoral conceda
certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado em favor de seu esposo JOSÉ BATISTA NASCIMENTO, que se trata de
pessoa portadora enfermidade, cuja natureza torna demasiadamente difícil o cumprimento das obrigações eleitorais.
De fato, o atestado médico constante em fls. 13 do requerimento comprovam o alegado.
É o relatório.
Decido.
A Constituição Federal, em seu art. 14, § 1º, inc. II, b, faculta aos maiores de 70 anos o exercício do voto, certamente com a
finalidade de não causar transtorno ao seu bem-estar.
Ao seu turno, o art. 5º, § 2º, da Carta Magna, legitima a extensão do direito assegurado aos maiores de 70 anos às pessoas
portadoras de deficiência nas condições referidas.
Isto posto, considerando a necessidade de garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, preceito fundamental do
Estado democrático de direito, com base no art. 2º, "caput" e § 2º, da Resolução nº 21.920/2004, do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral, defiro o presente requerimento e determino a expedição de certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado em
favor de JOSÉ BATISTA NASCIMENTO, bem como a adoção das providências necessárias para que fique consignada a
concessão da quitação eleitoral por prazo indeterminado, no Cadastro Nacional de Eleitores, em seu favor, no tocante às
ausências às urnas, aos trabalhos eleitorais e à convocação para revisão de eleitorado.
Publique-se através do DJE – Diário da Justiça Eletrônico.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Monsenhor Tabosa/CE, 09 de Novembro de 2017.
CRISTIANO SANCHES DE CARVALHO
Juiz Eleitoral Respondendo – 93ª ZE
Sentenças
SENTENÇA Nº 66/2017
Protocolo Nº 10.942/2017
Processo Nº 2-15.2017.6.06.0093
Interessados: Partido da República – PR; Sebastião Rosa Chaves Filho (Presidente); Antônio Cícero Araújo da Silva
(Tesoureiro).
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Advogado Constituído: Carlos Bolívar Pontes Pimentel – OAB/CE 16825
Município: MONSENHOR TABOSA/CE
Vistos etc.
Trata-se de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA apresentada pelo PARTIDO DA REPÚBLICA
– PR de Monsenhor Tabosa-CE, referente ao exercício de 2016, consoante autoriza o § 4º do art. 32 da Lei n. 9.096/95.
É o Relatório DECIDO.
O partido declarou não ter movimentado recursos financeiros ou recebido doação de bens estimáveis em dinheiro no período.
Publicado o edital transcorreu o prazo sem que houvesse interposição de recursos.
Instado a se manifestar, o ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas.
Com efeito, o Cartório certificou a ausência de indícios da existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em
dinheiro, conforme consultas aos sistemas de extratos bancários eletrônicos, remetidos pelas instituições financeiras, de
recibos eleitorais emitidos através do sítio eletrônico do TSE e consultas aos demonstrativos de repasses de recursos oriundos
do fundo partidário.
Nesse contexto, de rigor o acolhimento da declaração apresentada, sem prejuízo de eventual responsabilização do partido e
seus dirigentes, caso constatada que a documentação apresentada não retrata a verdade.
Ante o exposto, acolho a declaração do Partido, determinando o imediato arquivamento dos autos, considerando, por
sentença, prestadas e APROVADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, direção municipal de Monsenhor TabosaCE, referente ao exercício de 2016, o que faço com fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n.
23.464/2015.
Sobrevindo o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se os autos, anotando-se no sistema informatizado SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Monsenhor Tabosa, em 09 de Novembro de 2017.
CRISTIANO SANCHES DE CARVALHO
Juiz Eleitoral Respondendo – 93ª ZE
SENTENÇA 65/2017
Protocolo N. 19.307/2017
Processo N. 9-07.2017.6.06.0093
Interessados: Partido Democrático Trabalhista – PDT; Francisco Jeová Sousa Cavalcante (Presidente); Wilson Sousa
Cavalcante (Tesoureiro).
Advogado Constituído: Thales Madeiro Melo – OAB/CE 34378
Município: MONSENHOR TABOSA/CE
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro do ano de 2016, apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista – PDT de Monsenhor Tabosa.
A agremiação em espeque protocolou, na data de 31/05/2017, "Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos", por
meio da qual informou à Justiça Eleitoral a ausência de movimentação financeira e a inexistência de bens estimáveis em
dinheiro durante o exercício de 2016.
Em parecer conclusivo, o Cartório Eleitoral da 93ª ZE se manifestou pela desaprovação das contas, ao argumento de que após
consultar do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA – Extrato Bancário) foi verificada a existência de diversas
movimentações financeiras em conta bancária do PDT de Monsenhor Tabosa, na qual havia o saldo de R$ 1.878,33 (hum mil,
oitocentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), quando consultado o período de 01/10/2016 a 31/12/2016.
Às fls. 24-26 o MPE se manifestou também pela desaprovação das contas sob exame, para tanto repisou as alegações
contidas no parecer técnico conclusivo.
Após regular citação, deixou o partido transcorrer in albis o prazo fixado para defesa, consoante certificado pelo Cartório em fl.
30 dos autos.
É o relatório. Decido.
Não havendo nulidades ou preliminares a serem apreciadas, passo ao mérito.
No caso dos presentes autos, sujeita-se à análise por esta Justiça Especializada a declaração de ausência de movimentação
de recursos, firmada em fl. 08, seus efeitos e consequências. Nesse sentido, dúvidas não há de que a declaração apresentada
não condiz com a verdade – conforme atestam os documentos de fl. 16.
Destarte, por entender como descabida e grave a omissão dos recursos que transitaram na conta bancária do PDT de
Monsenhor Tabosa, tenho por imperiosa e necessária a responsabilização dos dirigentes partidários, como disposto no art. 51,
caput, da Resolução nº 23.464/2015 do TSE, pela suposta prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Diante da irregularidade verificada, consubstanciada na declaração inverídica de ausência de movimentação de recursos, cuja
gravidade não pode ser desconsiderada por este Juízo, tem-se que a desaprovação das contas do PDT de Monsenhor Tabosa
queda imperiosa, na esteira do disposto no art. 46, III, "c", da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Recentemente, com a edição da Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, o sistema de sanções a ser impostas aos partidos
políticos no caso de rejeição de suas contas foi novamente alterado, em razão das modificações introduzidas no art. 37 da Lei
dos Partidos Políticos, que passou a ter o seguinte teor:
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como
irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei no 13.165. de 2015)
Nesse sentido, assim prevê o art. 49 da Resolução nº 23.464/2015 do TSE:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/95, art. 37).
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(…)
§ 2º A sanção e a multa a que se refere o caput deste artigo deve ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo
período de um a doze meses, o qual será fixado pela autoridade judicial observando:
I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão
partidário estiver recebendo no momento da decisão; e
II – o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário,
observando-se que:
(…)
II – o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser efetuado pelo órgão partidário
hierarquicamente superior, no momento do repasse da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III – os valores descontados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos órgãos partidários devem ser destinados à conta única
do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo comprovante nos autos da prestação de contas em que aplicada a
sanção; e
IV – inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que permita a realização do desconto previsto
neste artigo, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado. (…)
Por todo o exposto, nos termos do art. 46, inciso III, da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO DESAPROVADAS as contas
do PDT DE MONSENHOR TABOSA, referente ao exercício de 2016. Condeno o partido político a proceder a devolução dos
valores omissos (R$ 1.878,33), acrescidos de multa de 20% (vinte por cento), totalizando R$ 2.253,99 (Dois mil, duzentos e
cinquenta e três reais e noventa e nove centavos). Os valores deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia
de Recolhimento da União, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado sob pena de inscrição do devedor no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), conforme preconiza o art. 60, inciso
I, alínea "b" da Resolução Supracitada.
Com o trânsito em julgado:
1.
Proceda conforme determina o art. 60 da Resolução TSE nº 23.464/2015;
2.
Anote-se o resultado do julgamento no sistema SICO;
3.
Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, ante a suposta prática do crime previsto no art. 350 do
Código Eleitoral por parte dos dirigentes partidários quando firmaram a declaração de fl. 08;
4.
Arquivem-se com baixa.
Monsenhor Tabosa, em 09 de Novembro de 2017.
CRISTIANO SANCHES DE CARVALHO
Juiz Eleitoral Respondendo – 93ª ZE

096ª Zona Eleitoral
Decisões
Pedido Restituição de Coisa Apreendida
Autos nº 44-55.2017.6.06.0096
Pedido de Restituição de Coisa Apreendida
Interessado: José Jarbas de Freitas Rocha
Advogado: Miguel Pereira de Vasconcelos Filho - OAB/CE 33.673
R. h.
Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por José Jarbas de Freitas Rocha.
O pleito em tela tem por escopo reaver bens apreendidos, descritos às fls. 03.
Junto com a inicial foram apresentadas cópias da decisão que determinou a busca e apreensão (fls. 11 e 12), auto
circunstanciado de busca e apreensão (fls. 13) e documentação comprobatória da propriedade daqueles objetos (fls. 14 e 15).
Com vistas ao Parquet Eleitoral, este pugnou pelo indeferimento, no entanto, manifestou-se pelo (...) espelhamento dos HD's,
na presença de agentes da Polícia Federal (...).
É o que se tem a relatar. Decido.
A restituição de coisa apreendida depende de requisitos previstos nos arts. 118 a 120 do CPP.
Ou seja, para haver restituição é preciso que o objeto apreendido não mais interesse ao processo (art. 118), não se encontre
incluso nas vedações do art. 119 e ser comprovado pelo requerente a propriedade dos bens.
No caso em tela, conforme relatado pelo MPE, que juntou aos autos cópia de mensagem eletrônica oriunda da Polícia Federal
(fls. 19), vejo que os bens ora reclamados ainda interessam ao andamento do IPL.
Assim, indefiro o pedido inicial nos moldes pretendidos, por outro lado, por não trazer nenhum prejuízo às investigações ainda
em curso e como forma de garantir ao requerente acesso às informações contidas nos equipamentos mencionados na inicial,
poderá este realizar o espelhamento das memórias internas daqueles, na presença de agentes da Polícia Federal.
Oficie-se à Polícia Federal.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Bela Cruz, 09 de novembro de 2017.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral, Respondendo
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Portarias
Portaria nº 08/2017
PORTARIA N° 08, de 08 de novembro de 2017.
O Excelentíssimo Senhor(a) Dr. Fábio Medeiros Falcão de Andrade, MM. Juiz Eleitoral, respondendo por esta 96ªZE/CE - Bela
Cruz e Marco, no uso de suas atribuições legais etc.
CONSIDERENDO que atualmente todos as operações envolvendo Formulário RAE necessitam de coleta biométrica;
CONSIDERANDO que o cartório eleitoral possui um número limitado de kit's biométricos;
CONSIDERANDO a necessidade de dar agilidade no atendimento do cartório eleitoral desta 96ª ZE/CE.
RESOLVE:
1º Estabelecer que a partir do dia 02 de janeiro de 2018, ressalvados os casos preferenciais previstos em lei, os atendimentos
para alistamentos, transferências, pedidos de 2ª vias e revisões se darão mediante agendamento.
2º O agendamento será realizado acessando o link http://apps.tre-ce.jus.br/agendabio/publico/ ou pelo número 148.
3º Caso o interessado compareça ao cartório eleitoral sem agendamento, será atendido conforme disponibilidade de estação
de trabalho.
4º O cartório eleitoral deve providenciar, mensalmente, a quantidade de vagas possíveis para agendamento, de modo a
garantir atendimento rápido e célere aos interessados.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Bela Cruz, 08 de novembro de 2017.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral, Respondendo

104ª Zona Eleitoral
Despachos
Representação. Captação ou gasto ilítico. Eleições 2014. Intimação. Comprovação documental. Bem.
REPRESENTAÇÃO
AUTOS Nº 52-76.2015.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 25.261/2015
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: Raquel Otoch Silva
INTERESSADO(S): 104ª ZONA ELEITORAL
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S): ANTONIA ARAUJO BRAGA
ADVOGADO: WALBER NOGUEIRA DA SILVA (OAB/CE 16.561)
FINALIDADE: Fica o advogado acima mencionado, na qualidade de representante judicial da parte representada, intimado do
despacho exarado pela MM.ª Juíza Eleitoral à fl. 47 dos autos em epígrafe, cujo interior teor segue abaixo transcrito, para o fim
nele previsto, no prazo de 10 (dez) dias.
"R. h.
Considerada a informação de que a doação de que trata os presentes autos é estimável em dinheiro, conforme relatórios às fls.
12 e 43, determino a intimação da parte representada e de seu patrono judicial para que comprovem documentalmente, no
prazo de 10 (dez) dias, a propriedade do bem cedido, em cumprimento às disposições do artigo 25 da Resolução nº
23.406/2014.
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
Maracanaú, 31 de outubro de 2017.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral"
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