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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
PORTARIA N.º 266/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXVI
do artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal, e tendo em vista a decisão exarada no Processo Administrativo Digital –
PAD n.º 21.020/2017, RESOLVE conceder a Ana Cláudia Freire Ferreira, analista judiciária, área judiciária, efetiva do quadro
deste Regional, lotada na Sessão de Processamento III – SPRO 3, licença para capacitação no período de 15.02.2018 a
28.02.2018, revogando parcialmente a Portaria nº 1.510/2017, nos termos do artigo 87 da Lei n.º 8.112/1990 e da Resolução
TSE n.º 23.507/2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 27 de fevereiro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
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PORTARIA N.º 307/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 17, VIII,
do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12, § 3º e 17 da Resolução TRE-CE n.º 488/2012, RESOLVE
designar o Dr. MIGUEL FEITOSA CARDOSO, Juiz de Direito da Vara Única de Família e Sucessões da Comarca de Juazeiro
do Norte, para responder pela 119ª Zona Eleitoral, sediada no referido município, durante vacância, a partir do dia 9/2/2018,
até ulterior deliberação. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 6 de março de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 334/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17,
inciso XXXV do Regimento Interno deste Tribunal, com base na Lei nº 8.112/90, Portaria TRE/CE nº 323, de 4/6/2003 e
Resolução TRE-CE nº 680/2018, RESOLVE:
Designar MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO, Técnico Judiciário do Quadro Permanente deste Tribunal, para ocupar a
função comissionada de Assistente IV, nível FC-4, da Diretoria do Fórum Eleitoral de Fortaleza. PUBLIQUE-SE. REGISTRESE. CUMPRA-SE. Fortaleza, 8 de março de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
Atos Diversos
EDITAL N.° 15/2018 A DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal,
combinado com os artigos 3º e 6° da Resolução TRE/CE n.° 488/2012,
FAZ SABER aos interessados e a todos que virem o presente Edital, ou dele tenham ciência, que, a partir da sua publicação,
estarão abertas as inscrições, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para o desempenho da função de Juiz Eleitoral na 54ª Zona,
sediada no município de Santa Quitéria, em virtude de vacância. Informa que os magistrados exercentes da judicatura na
referida circunscrição, interessados no exercício da jurisdição eleitoral, pelo prazo de 2 (dois) anos, deverão formular suas
inscrições junto ao TRE/CE, apresentando Termo de Posse na Comarca de Santa Quitéria, bem como documento que
comprove data de ingresso na magistratura, antiguidade na Entrância e data de nascimento. Dado e passado neste
município de Fortaleza, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Eu, ____________________, Nyrsandra
Garcia Rabelo Taleires, Chefe da Seção de Suporte aos Juízes Eleitorais, lavrei o presente Edital.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
AVISO DE PENALIDADE
A DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no uso
de sua competência, observando ao disposto no art. 109, parágrafo 4º, da Lei n.º 8.666/93, mantém incólume a decisão do
Diretor-Geral deste Tribunal (Documento PAD N.º 208.181/2017), a qual aplicou à empresa METALÚRGICA RR LTDA-ME,
CNPJ: 03.770.908/0001-72, a penalidade de multa no valor de R$ 2.531,45 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta
e cinco centavos), em razão do descumprimento da Ata de Registro de Preços n.º23/2015, relativa ao Pregão Eletrônico n.º
30/2015, por haver a entrega de mobiliário previsto na nota de empenho 2016NE865. Fundamento: Cláusula Décima,
parágrafo primeiro, alínea "c"3, da citada Ata de Registro de Preços, bem como no art. 87 da Lei n.º8.666/93. Processo PAD n.º
16.661/2016. Assina: Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, Presidente do TRE-CE. Data: 05/03/2018.
DESª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA,
PRESIDENTE DO TRE-CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
CALENDÁRIO DE SESSÕES DO PLENO - JUNHO / 2018
Para ciência dos interessados, torno público que o T.R.E. do Ceará realizará, no mês de JUNHO DE 2018, sessões ordinárias
nos seguintes dias e horários:
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6ª feira

FORTALEZA, 5 DE MARÇO DE 2018.
HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
AVISO DE LICITAÇÃO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 17/2018. Objeto:
Aquisição de rádio de uso externo para comunicação, conforme especificações do Edital e seus anexos. Edital disponível a
partir do dia 09/03/2018. Entrega das Propostas a partir de 09/03/2018. Abertura das Propostas: 26/03/2018, às 14:00h. Local:
sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 08/03/2018.
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Despachos
DESPACHO RE 10677
Embargos de Declaração protocolo 4137/2018
EMBARGANTE: CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO, Prefeito
ADVOGADOS: Francisco Ubiratan Pontes de Araujo - OAB: 25812/CE, Carlos Celso de Castro Monteiro - OAB: 10.566/CE
EMBARGADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADOS: Jamilly Jenny Linhares Moita Júnior - OAB: 33030/CE, Modesto Moita Neto - OAB: 23773/CE
REF.: RECURSO ELEITORAL Nº 106-77.2016.6.06.0081
ORIGEM: FRECHEIRINHA-CE (81ª Zona Eleitoral - TIANGUÁ)
RELATOR: Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Protocolo: 39.886/2016
RECORRENTE: CARLEONE JUNIOR DE ARAÚJO, Prefeito
ADVOGADOS: Francisco Ubiratan Pontes de Araujo - OAB: 25812/CE, Carlos Celso de Castro Monteiro - OAB: 10.566/CE
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADOS: Jamilly Jenny Linhares Moita Júnior - OAB: 33030/CE, Modesto Moita Neto - OAB: 23773/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
DESPACHO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carleone Júnior de Araújo em face de acórdão deste Tribunal que conheceu
parcialmente o recurso eleitoral em epígrafe.
Considerando que os presentes aclaratórios pugnam pela concessão de efeitos infrigentes, dê-se vista à parte adversa para
manifestação, nos termos art. 2751 do Código Eleitoral.
Após, voltem-me conclusos.
À SPRO1 para as providências de praxe.
Fortaleza, 06 de março de 2018.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Relator
DESPACHO
EXPEDIENTE – PROTOCOLO Nº 4.808/2018
REQUERENTE(S): PARTIDO PROGRESSISTA – PP, Estadual
ADVOGADO(S): Alex Sanford Rangel Xerez - OAB: 33.982/CE
REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 40081 (400-81.2016.6.06.0000) - CLASSE 25
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE(S): PARTIDO PROGRESSISTA – PP, Estadual
ADVOGADO(S): Alex Sanford Rangel Xerez - OAB: 33.982/CE
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Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R.H.
N.A.
Como requer.
Fortaleza, 07/03/2018
Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Juiz Relator”
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1977-65.2014.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Manoel Castelo Branco Camurça
REQUERENTE(S): MARAISA RODRIGUES DE MATOS, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo PSB
ADVOGADO(S): Adriano Cândido de Castro - OAB: 19566/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Interno (SCI). Com efeito, considerando o disposto no artigo 54, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.406/2014, as presentes contas não serão objeto de novo julgamento. Sua apresentação extemporânea
pela Sra. Maraísa Rodrigues de Matos, postulante ao cargo de Deputado Federal nas Eleições 2014, gerará como único efeito
a regularização da sua situação junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, no tocante ao impedimento de obter certidão de
quitação eleitoral, após o término da legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 58, inciso I, da citada Resolução.
ISSO POSTO, comunique-se ao Juízo do domicílio eleitoral da interessada, para fins de oportuna regularização da sua
situação junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, devendo ser enviada certidão de cumprimento a este Tribunal para fins de
registro nos autos.
Cientifique-se a requerente.
Desarquive-se o Processo n.° 1977-65.2014.6.06.0000 para nele juntar o presente arrazoado.
Ultimadas as referidas providências, arquive-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para cumprimento.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 28 de fevereiro de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente”
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1981-05.2014.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Cid Marconi Gurgel de Souza
REQUERENTE(S): MARIA ELIZABETE DE ABREU CABOCULO VIEIRA, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo PSB
ADVOGADO(S): Adriano Cândido de Castro – OAB: 19566/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Interno (SCI). Com efeito, considerando o disposto no artigo 54, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.406/2014, as presentes contas não serão objeto de novo julgamento. Sua apresentação extemporânea
pela Sra. Maria Elizabete de Abreu Caboculo Vieira, postulante ao cargo de Deputado Federal nas Eleições 2014, gerará como
único efeito a regularização da sua situação junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, no tocante ao impedimento de obter
certidão de quitação eleitoral, após o término da legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 58, inciso I, da citada
Resolução.
ISSO POSTO, comunique-se ao Juízo do domicílio eleitoral da interessada, para fins de oportuna regularização da sua
situação junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, devendo ser enviada certidão de cumprimento a este Tribunal para fins de
registro nos autos.
Cientifique-se a requerente.
Desarquive-se o Processo n.° 1981-05.2014.6.06.0000 para nele juntar o presente arrazoado.
Ultimadas as referidas providências, arquive-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para cumprimento.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 28 de fevereiro de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente”

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
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RECURSO ELEITORAL Nº 165-84.2016.6.06.0010
ORIGEM: JAGUARIBE-CE (10ª ZONA ELEITORAL - JAGUARIBE)
RELATOR(A): CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RECORRENTE(S): JOSÉ UEIMAS NOGUEIRA
ADVOGADO(S): PEDRO ALBERNAN CRESCENCIO DANTAS - OAB: 9274/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. REPASSE DE SOBRA
FINANCEIRA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. MERA FORMALIDADE. 0,2% POR CENTO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE SANADA PELO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. JUNTADA DE
DOCUMENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão prolatada pelo Juízo a quo, que julgou desaprovadas as
contas de campanha do recorrente, com fundamento no art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
2. Da leitura da sentença, depreende-se que o magistrado a quo entendeu pela desaprovação das contas do então candidato,
ora recorrente, em razão das seguintes falhas: (i) ausência de comprovante de repasse da sobra financeira de campanha à
respectiva direção partidária; (ii) presença de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e (iii)
ausência de extratos bancários referentes ao período eleitoral.
3. Inicialmente, quanto à irregularidade referente à ausência de comprovante de repasse da sobra financeira de campanha à
respectiva direção partidária, alega o candidato que a referida sobra foi devidamente recolhida, consoante relatórios acostados
às fls. 73/77. No entanto, percebe-se que o candidato não apresentou o comprovante do referido repasse, desrespeitando,
portanto, o art. 46, § 2º, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 3.1 Todavia, em que pese a existência dessa inconsistência, tratase, a meu ver, de mera formalidade que não chegou a comprometer a lisura e a fiscalização das contas de campanha do
Recorrente, uma vez que a referida falha equivale a R$ 14,88 (quatorze reais e oitenta e oito centavos), representando apenas
0,2% (zero vírgula dois por cento) do total de despesas na campanha eleitoral do candidato, sendo, portanto, passível de
relativização, a teor do disposto no art. 30, § 2º-A, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 69 da Resolução TSE 23.463/2015.
4. Quanto à presença de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), constata-se que o
referido recurso provém de uma doação de um veículo FIAT/UNO WAY, 1.0, placa NUO 6155, de propriedade do Sr. LUIZ
DJALMA NOGUEIRA JÚNIOR, consoante recibo eleitoral e termo de cessão de uso de veículo, às fls. 18/19. Ademais,
percebe-se que tal montante está abaixo do limite previsto no art. 55, § 3º, I da Resolução TSE nº 23.463/2015, sendo,
portanto, dispensada a comprovação na prestação de contas, devendo, a meu ver, tal irregularidade ser afastada.
5. Por fim, quanto à ausência de extratos bancários referentes ao período eleitoral, o candidato acostou, às fls. 73/77, extratos
referentes aos meses de agosto a dezembro de 2016, os quais, em tese, seriam aptos a afastar a irregularidade apontada pelo
magistrado a quo em sua sentença. Todavia, entendo que não é possível apresentá-los e utilizá-los em sede recursal. 5.1 O
Tribunal Superior Eleitoral vem entendendo que a juntada de documentação, em sede recursal, não se mostra hábil para sanar
as prestações de contas, mormente quando o candidato se mostra inerte, apesar de devidamente notificado. Nesse sentido:
TSE - RESPE: 00008705520146250000 SE; TSE - AgR-REspe: 132269 MG; TSE - AgR-REspe: 7762 RN. 5.2. Portanto,
entendo que os documentos acostados pelo candidato em sede recursal não podem ser utilizados para sanar a presente
prestação de contas, posto que, embora tenha sido devidamente notificado, quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 42,
tendo, a meu ver, caracterizado completa desídia por parte do recorrente.
6. Assim, levando-se em consideração a presença de falhas graves, que comprometem a regularidade da prestação de contas,
o não provimento do recurso é medida que se impõe, devendo-se manter integralmente a sentença de primeiro grau.
7. Manutenção da sentença.
8. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencido o Juiz Alcides Saldanha Lima, que votou pelo
provimento do presente recurso.
DATA DO JULGAMENTO: 05/03/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 313-86.2016.6.06.0013
ORIGEM: IGUATU-CE (13ª ZONA ELEITORAL - IGUATU)
RELATOR(A): CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA "PRA IGUATU AVANÇAR MAIS" - PSD, SD, PMDB, PSDB, PMB,PR, PSB,
PV, COLIGAÇÃO PROPORCIONAL " AVANÇANDO AINDA MAIS" - PSDB, SD, COLIGAÇÃO PROPORCIONAL "
AVANÇANDO COM IGUATU" - PSD, PSB, PR, COLIGAÇÃO PROPORCIONAL "PRA IGUATU CONTINUAR AVANÇANDO" PMDB, PV
ADVOGADOS(S): MOELBA COSTA PIRES - OAB: 30.522/CE
ADVOGADO(S): RONNEY CHAVES PESSOA - OAB: 24.121/CE, MÁRIO DA SILVA LEAL SOBRINHO - OAB: CE003104/CE
ADVOGADA(S): ALIQUE RACHEL ALVES PEREIRA - OAB: 17581/CE
ADVOGADO(S): RAFAEL DE ANDRADE RIBEIRO - OAB: 33986/CE
RECORRIDO(S): JOAQUIM RIBEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS(S): PAULA MENDONÇA ALEXANDRE DE FREITAS - OAB: 24.038/CE
ADVOGADO(S): JOÃO ALISSON SOUZA LAVOR - OAB: 23192/CE
EMENTA: EMENTA: RECURSO ELEITORAL. AIJE. ART. 22, CAPUT, V DA LC Nº 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO, ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. GRAVAÇÃO AMBIENTAL
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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1. Em suas razões, alegam os Recorrentes a licitude das gravações apresentadas, tendo em vista que foram realizadas por um
dos interlocutores participantes da conversa. Entendo que as gravações telefônicas, realizadas por um dos interlocutores,
mesmo sem o consentimento do outro, são sim provas lícitas, independente de autorização judicial, sendo esse raciocínio
aplicado inclusive em processos não penais (cíveis). Preliminar parcialmente acolhida.
2. É cediço que a captação ilícita de sufrágio, na modalidade de abuso de poder prevista no art. 41-A da Lei 9.504/97, tem
como bem jurídico tutelado a liberdade do voto, caracterizando-se pela oferta, promessa ou entrega de bem ou vantagem ao
eleitor com o fim de obter-lhe o voto. Destaco, por oportuno, que a ação ilícita na modalidade do disposto no art. 41-A da Lei
9.504/97, poderá ser realizada de forma mediata, ou seja, através de pessoa interposta, sendo, contudo, imprescindível, uma
vez evidenciada a ação de prometer ou doar benefício em troca de voto, a demonstração de que o candidato tenha participado
ou de qualquer forma consentido com a prática ilícita da conduta.
3. Ademais, conforme entendimento pacífico do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração da captação ilícita de
sufrágio é necessário que se verifique a ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: a) a realização de uma das condutas
típicas previstas no dispositivo legal pelo candidato ou por terceiro, desde que, nessas hipóteses, haja, ao menos, ciência do
ilícito pelo favorecido; e b) o fim especial de agir, consistente na vontade de obtenção de voto, embora não se exija a presença
do pedido expresso. (AgR-AI 498-86/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.03.2017; REspe 355-73/MS, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 31.10.2016; AgR-REspe 131-87/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16.12.2016).
4. Nesta esteira, é assente na jurisprudência o entendimento de que a aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei das
Eleições exige prova robusta de que o candidato participou de forma direta com a promessa ou a entrega de bem em troca do
voto ou, de forma indireta, com ela anuiu ou contribuiu, não bastando meros indícios e presunções. Nesse sentido: TSE - RO:
00013342520146270000 PALMAS - TO, Relator: Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Data de Julgamento: 28/11/2016,
Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 44, Data 06/03/2017, Página 81; TSE - RESPE: 38578 SABINO SP, Relator: LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Data de Julgamento: 01/07/2016, Data de Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 19/08/2016, Página 124.
5. Analisando o acervo probatório, verifico que, conforme laudo pericial, as gravações apresentadas não apresentam
elementos suficientes capazes de atribuir ao Representado as condutas que lhe foram imputadas. Outrossim, verifico que
inexistem nas gravações apresentadas elementos suficientes a comprovar que tais fatos foram efetivamente praticados pelo
Representado e mais, que ocorreram durante o período eleitoral e com a intenção de angariar votos. Assim, da prova dos
autos depreende-se que as Coligações investigantes, ora recorrentes, não apresentaram provas suficientes e capazes para
demonstrar a efetiva ocorrência do abuso do poder político e econômico, tornando inviável a aplicação das sanções
decorrentes da investigação judicial eleitoral, como bem foi decidido pelo juízo de primeira instância.
6. Ressalto, ademais, que a finalidade e a gravidade dos fatos, com vistas a macular a legitimidade da eleição, foram
devidamente apreciadas pelo juízo a quo, o qual, diante da fragilidade probatória e da ausência de demonstração de abuso do
poder político, econômico ou autoridade, e ainda da captação ilícita de sufrágio, entendeu pela não configuração do abuso do
poder político, nos termos do art. 22, da Lei Complementar nº 64/90.
7. Sentença mantida.
8. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO: Votação preliminar (licitude da prova): Acolhida parcialmente, por maioira, para admitir as gravações apresentadas.
Vencido o Juiz Tiago Asfor Rocha Lima.
Votação definitiva (com mérito): ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 05/03/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 394-07.2016.6.06.0087
ORIGEM: MUCAMBO-CE (87ª ZONA ELEITORAL - MUCAMBO)
RELATOR(A): CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RECORRENTE(S): CLAUDIANA DIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO(S): ORISMAR RODRIGUES DE AGUIAR - OAB: 32.761/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA OMISSA. DEVIDAMENTE
NOTIFICADA PARA APRESENTAÇÃO. DECORRÊNCIA DO PRAZO. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora do município de Mucambo/CE,
referente à eleição de 2016, em face de decisão proferida pelo Juízo a quo, que julgou não prestadas as contas de campanha
da recorrente, com fundamento no art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97, e no art. 45, VI, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
2. O juízo a quo, em estrito cumprimento ao que determina o disposto no art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97 e no art. 45, VI, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, julgou como não prestadas as contas, haja vista que a ora recorrente, mesmo depois de
notificada, quedou-se inerte, deixando de cumprir, portanto, o previsto no art. 45, caput, da mencionada Resolução.
3. Não assiste razão à recorrente quando defende que a apresentação das contas, mesmo que apenas em grau de recurso, é
suficiente para que se as considere como devidamente prestadas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido
da impossibilidade, em sede recursal, de juntada de documentação com o objetivo de sanar irregularidade existente na
prestação de contas, quando o candidato, devidamente notificado para tanto, quedou-se inerte, deixando de fazê-lo no
momento adequado. Precedentes.
4. Desta feita, considerando que a candidata não apresentou sua prestação de contas no prazo legal, restando, ademais,
omissa quando notificada para que no prazo de 72 horas as apresentasse (conforme preconiza o art. 45, VI, do TSE), é medida
que se impõe a manutenção da sentença, que julgou como não prestadas as contas da candidata.
5. Manutenção da sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencido o Juiz Alcides Saldanha Lima, que votou pelo
provimento do presente recurso.
DATA DO JULGAMENTO: 05/03/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 809-45.2016.6.06.0004
ORIGEM: MARANGUAPE-CE (4ª ZONA ELEITORAL - MARANGUAPE)
RELATOR(A): CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RECORRENTE(S): RAIMUNDO MACIEL DE FREITAS FILHO
ADVOGADO(S): PEDRO PESSOA CÂMARA - OAB: 2533/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE SANADA PELO CANDIDATO. JUNTADA DE
DOCUMENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO. ART. 19, CAPUT, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da sentença, depreende-se que o Juízo Eleitoral entendeu que houve gastos em desacordo com o art. 68, III, da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
2. Inicialmente, quanto às irregularidades apontadas pelo magistrado a quo em sua sentença, às fls. 27/27-v, percebe-se que o
recorrente recebeu: (i) recursos de origem não identificada, no valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais); e (ii) bens
e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas, sem, no entanto, haver a comprovação da natureza dos
mesmos, em desrespeito ao art. 19, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
3. Quanto ao recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais),
percebe-se que tais valores foram efetivamente doados pelo candidato a prefeito Átila Cordeiro Câmara (CNPJ
25.475.444/0001-04), sendo referentes a serviços contábeis e advocatícios. Ademais, ressalta-se que os referidos recursos
foram devidamente contabilizados nas contas da campanha majoritária, consoante o Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria
de Controle Interno deste Tribunal, de fls. 97/97-v, tendo, a meu ver, tal irregularidade sido devidamente sanada.
4. Quanto ao recebimento de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas, percebe-se que o
recorrente acostou, em sede de recurso, às fls. 39/90, documentação que, supostamente, comprova a natureza dos mesmos.
Embora tais documentos sejam aptos a sanar as inconsistências apontadas na prestação de contas, não é possível apresentálos e utilizá-los em sede recursal. O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, vem entendendo que a juntada de
documentação, em sede recursal, não se mostra hábil para sanar as prestações de contas, mormente quando o candidato se
mostra inerte, apesar de devidamente notificado (TSE - RESPE: 00008705520146250000 SE; TSE - AgR-REspe: 132269 MG;
TSE - AgR-REspe: 7762 RN).
5. Portanto, entendo que os documentos acostados pelo candidato às fls. 35/90 não podem ser utilizados para sanar a
presente prestação de contas, posto que, embora tenha sido devidamente notificado, quedou-se inerte, conforme certidão de fl.
20, tendo, a meu ver, caracterizado completa desídia por parte do recorrente.
6. Ante essas considerações, diante da constatação de falhas graves, que comprometem a regularidade da prestação de
contas, o não provimento do recurso é medida que se impõe, devendo-se manter integralmente a sentença de primeiro grau.
7. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencido o Juiz Alcides Saldanha Lima, que votou pelo
provimento do presente recurso.
DATA DO JULGAMENTO: 05/03/2018
ACÓRDÃO(S)
RECURSO ELEITORAL Nº 165-36.2016.6.06.0026
ORIGEM: MILAGRES-CE (26ª ZONA ELEITORAL - MILAGRES)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): JOSÉ ISAEL DOS SANTOS
ADVOGADO(S): JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB: CE006964/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO AO CARGO
DE VEREADOR. NOTA FISCAL NÃO CONTABILIZADA. COMPROVADO EFETIVO CANCELAMENTO. AFASTADA
SUPOSTA OMISSÃO DE GASTOS. DESPESA COM CESSÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO SEM REGISTRO DE GASTO COM
COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE QUE NÃO SE AFIGURA GRAVE. REFORMA DA SENTENÇA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante entendimento firmado no Tribunal Superior Eleitoral, "Em processo de contas, juntada de documento novo em
sede recursal é inadmissível, especialmente em virtude dos efeitos da preclusão. Precedentes." (TSE, Embargos de
Declaração em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 192670, Acórdão de 01/08/2016, Relator(a) Min.
ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 188,
Data 29/09/2016, Página 69).
2. Verificado o efetivo cancelamento de nota fiscal, em privilégio à boa-fé do candidato e com fulcro nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, deve ser afastada suposta omissão do respectivo gasto eleitoral, que, na espécie,
corresponde ao ínfimo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
3. Restando como única irregularidade, a ausência de contabilização de despesa com combustível, quando se trata de cessão
de veículo próprio do candidato para a campanha, não configura irregularidade grave capaz de conduzir à desaprovação.
4. Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 07/03/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 210-82.2016.6.06.0012
ORIGEM: SENADOR POMPEU-CE (12ª ZONA ELEITORAL - SENADOR POMPEU)
RELATOR(A): TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): MARCELO PEREIRA MACHADO
ADVOGADOS(S): LUÍS FEITOSA DE MACEDO E SILVA - OAB: 30.257/CE
ADVOGADO(S): JOSE DALVANIR BEZERRA DE ALMEIDA FILHO - OAB: 25.338/CE, ICARO FERREIRA DE MENDONÇA
GASPAR - OAB: 23876/CE
ADVOGADA(S): MARA SUSY BANDEIRA ALMEIDA - OAB: 29046/CE
ADVOGADO(S): GASPAR BANDEIRA ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA - OAB: 1006/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO VEREADOR. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. GASTOS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VEÍCULO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE BENS. REGISTRO DE CANDIDATURA. INFORMAÇÃO QUE JÁ ERA DE CONHECIMENTO DA JUSTIÇA
ELEITORAL. MERA IRREGULARIDADE. RECONHECIMENTO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nos autos do processo de nº 317-21.2016.6.06.0047, sob a relatoria do juiz Roberto Viana Diniz de Freitas, esta Corte
reconheceu a ocorrência de preclusão, na hipótese de juntada de documento após o momento adequado a tanto, nos feitos de
prestação de contas de campanha.
2 - Na espécie, o Recorrente revelou que no seu registro de candidatura descreveu na declaração de bens a propriedade de 2
(dois) veículos automotores. Nesse contexto, já era de conhecimento desta Justiça Especializada que o então candidato era
proprietário de um automóvel, o qual poderia ser utilizado em sua campanha eleitoral.
3 - Daí ser lícito ao recorrente utilizar o seu próprio patrimônio na campanha eleitoral para difundir junto aos eleitores os
programas e políticas que pretende adotar se assim for eleito. Logo, a justificativa demonstrada pelo recorrente em suas
razões recursais, combinada aos dados constantes nesta Justiça Eleitoral, supre a irregularidade consistente em despesa de
combustível sem a correspondente utilização de veículo automotor na campanha.
4 - Embora se reconheça a legalidade das despesas com combustível, há de se salientar a inexistência dos registros nestas
contas de campanha em relação à utilização de bem patrimonial próprio do candidato, além do não atendimento às diligências
determinadas pelo Juízo de primeiro grau. Dessa feita, é imperioso ressaltar que tais vícios, conquanto não comprometam a
regularidade da prestação de contas, impedem a sua aprovação sem ressalvas.
5 - Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas, com ressalvas.
DECISÃO: Votação preliminar (Juntada de documentos em sede de recurso): Rejeitado(a), Unanimidade.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 07/03/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 394-50.2016.6.06.0105
ORIGEM: ARATUBA-CE (105ª ZONA ELEITORAL - CAPISTRANO)
RELATOR(A): CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RECORRENTE(S): ANTÔNIO DE PADUA NOGUEIRA BARBOSA
ADVOGADOS(S): RINALDO NOGUEIRA BRAGA - OAB: 14.896/CE
ADVOGADA(S): CATARINA FERNANDES FREITAS - OAB: 28.844/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS
NA ORIGEM. DESPESA EM FORNECEDOR COM SITUAÇÃO FISCAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL
DE FISCALIZAR POR PARTE DO CANDIDATO. NOTA FISCAL REGULARMENTE EMITIDA E ACOSTADA. NÃO
COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão proferida pelo Juízo a quo, que julgou desaprovadas as
contas de campanha do recorrente, com fundamento no art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
2. Na sentença, entendeu o Juízo Eleitoral que houve falha referente a despesa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), posto
que realizada em empresa fornecedora com situação fiscal irregular junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil no
momento da emissão da nota fiscal, o que afetaria a confiabilidade das contas, demandando sua desaprovação.
3. Entendo, entretanto, que não cabe ao candidato a função de fiscalizar a regularidade da situação da empresa fornecedora
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, posto que inexiste norma que imponha tal função ao cidadão.
4. É de se levar em conta, também, que a análise da confiabilidade e regularidade das contas não restou prejudicada em razão
da referida irregularidade junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, posto que o estabelecimento emitiu regularmente
nota fiscal no momento da compra, tendo sida devidamente apresentada na presente prestação de contas, e que a pendência
que existia junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil naquele momento fora devidamente sanada - conforme se verifica
do documento acostado aos autos.
5. Reforma da sentença.
6. Recurso conhecido e provido. Aprovação das contas.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 07/03/2018
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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RECURSO ELEITORAL Nº 833-67.2016.6.06.0006
ORIGEM: QUIXADÁ-CE (6ª ZONA ELEITORAL - QUIXADÁ)
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): APARECIDO HILDENIO ALVES DUTRA
ADVOGADO(S): ROMÁRIO FERNANDES RAFAEL - OAB: 25393/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE VEREADOR. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA. BENEFICIÁRIO. PROGRAMA SOCIAL. ANÁLISE. INCABÍVEL. APURAÇÃO.
ÂMBITO. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA
FISCAL.
DECLARAÇÃO.
ERRO.
EMISSÃO.
SUBSTITUIÇÃO. EMPRESA. TENTATIVA. CANCELAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO. PRESTADOR DE CONTAS. RECURSOS FINANCEIROS. INDICAÇÃO. ORIGEM.
EMPRESA. AUSÊNCIA. PESSOA FÍSICA. APROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A análise de eventual irregularidade no recebimento do benefício decorrente de programas sociais, como o Bolsa-Família,
não haverá repercussão no exame da regularidade das contas.
2. Não se deve taxar de omissão de despesa, a nota fiscal emitida em evidente erro, substituída por outra nota fiscal, em
virtude de equívoco no preenchimento do campo descrição do produto.
3. Por outro lado se mostra desvirtuoso prejudicar o prestador de contas por atribuição de responsabilidade para o
cancelamento da emissão do documento fiscal, quando somente à empresa compete efetuar tal procedimento. Irregularidade
afastada.
4. A doação de recursos financeiros efetuados pelo próprio candidato, sócio ou dirigente de empresa que teria recebido recurso
da administração pública não pode ser considerada irregular, quando não há elementos a indicar que a doação tenha partido
da empresa do doador, mas sim da pessoa física.
6. Tem-se por inacertada a decisão de primeiro grau, visto que as falhas verificadas não comprometeram a regularidade da
prestação de contas, razão pela qual deve-se reformar a sentença que as julgou desaprovadas, a fim de considerar a
prestação de contas aprovada, conforme art. 68, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
7. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 07/03/2018

Processo Judicial Eletrônico
Despachos
Processo 0600091-40.2018.6.06.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600091-40.2018.6.06.0000
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
INTERESSADO: MARIO CESAR SALES ARARIPE, 002ª ZONA ELEITORAL CE
DECISÃO
R.h
Acolho a manifestação da Secretaria de Gestão e Pessoas (SGP), autorizando a requisição do(a) servidor(a).
Fortaleza, 22 de fevereiro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
Processo 0600093-10.2018.6.06.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600093-10.2018.6.06.0000
ORIGEM: Maracanaú
RELATOR: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
INTERESSADO: CINTIA FERNANDES DA SILVA FREIRE, 122ª ZONA ELEITORAL CE
DECISÃO
R.h
Acolho a manifestação da Secretaria de Gestão e Pessoas (SGP), autorizando a requisição do(a) servidor(a).
Fortaleza, 22 de fevereiro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
Processo 0600071-49.2018.6.06.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600071-49.2018.6.06.0000
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
INTERESSADO: ANA MARIA MARTINS SILVA, 083ª ZONA ELEITORAL CE
DECISÃO
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R.h.
Acolho a manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), autorizando a requisição do(a) servidor(a).
Fortaleza, 20 de fevereiro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
Processo 0600023-90.2018.6.06.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600023-90.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
INTERESSADO: DANIELLE CARLOS MOREIRA, 037ª ZONA ELEITORAL CE
DECISÃO
R.h.
Ratifico o despacho inserido no documento PAD nº 11.431/2018.
Fortaleza, 29 de janeiro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 324/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no exercício das
atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e considerando o disposto nos autos do PAD n.º 2.933/2018,
RESOLVE designar IVANILSON ALVES COSTA, servidor requisitado deste Regional, para substituir, em caráter excepcional,
CÍCERO MORAIS DE OLIVEIRA, na Coordenadoria do Posto de Atendimento definitivo de Cedro - 13ª Zona Eleitoral – Iguatu,
nos períodos de 5 a 23 e de 26 a 27.3.2018, em razão de férias do titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de março de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 326/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 2.694/2018,
RESOLVE designar ANDRIA VIRGÍNIA BRITO BARBOSA, servidora requisitada deste Regional, para substituir,
excepcionalmente, KÁTIA REGINA PAIVA CHAVES FONTENELE MAGALHÃES, ocupante da Função de Assistente I - FC 1,
na Coordenação do Posto de Atendimento ao Eleitor do Shopping Del Paseo no dia 15.2.2018, por motivo de licença para
tratamento de saúde da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de março de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 322/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 2.777/2018,
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RESOLVE designar o servidor EDIL CLEBER SILVEIRA DE MORAES, para substituir, em caráter excepcional, Diana
Anastácio Carvalho, na condição de Chefe da Seção de Análise e Conformidade Contábil - SANAC, no período de 7 a
9.2.2018, em razão de férias da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de março de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 317/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no exercício das
atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e considerando o disposto nos autos do PAD n.º 2.804/2018,
RESOLVE designar MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DA SILVA, servidora requisitada deste Regional, para substituir, em caráter
excepcional, JANSER JAMES BEZERRA DE OLIVEIRA, na Coordenadoria do Posto de Atendimento Temporário de Pacoti - 5ª
Zona Eleitoral – Baturité, nos períodos de 8 a 12, de 15 a 19 e de 22 a 31.1.2018, em razão de férias do titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de março de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 321/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no exercício das
atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e considerando o disposto nos autos do PAD n.º 3.622/2018,
RESOLVE designar a servidora ROSANA FONTENELE MACEDO, para substituir, em caráter excepcional, GISELE CAMPOS
DE ALENCAR, na condição de Assessora Jurídica do Juiz 1 (Juiz Estadual), no período de 5 a 27.3.2018, em razão de férias
da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de março de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 327/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 3.662/2018,
RESOLVE designar JEANE JACKLINE SILVA RODRIGUES, servidora requisitada deste Regional, para substituir,
excepcionalmente, JOSÉ EURIBERTO MOTA DA SILVA, ocupante da Função de Assistente I - FC 1, na Coordenação do
Posto de Atendimento ao Eleitor do Vapt Vupt da Messejana no período de 8 a 23.1.2018, por motivo de férias do titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de março de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 308/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 3.828/2018,
RESOLVE alterar a Portaria TRE/CE nº 1.0802014 que designa substitutos eventuais para a chefia do Cartório da 46ª Zona
Eleitoral, sediada em Mombaça, incluindo a servidora VANEIDE MEDEIROS GOMES.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 6 de março de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ZONAS ELEITORAIS
001ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo: 3-48.2018.6.06.0001
Protocolo: 579/2018
Interessadas: MARIA INES DA SILVA BARBOSA e MARIA INES DA SILVA BARBOSA AQUINO
Assunto: DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
SENTENÇA
Cuidam os presentes autos de COMUNICAÇÃO DE DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO ELEITORAL, identificada no sistema ELO
sob n° 1DCE1702534412, em nome de MARIA INES DA SILVA BARBOSA e de MARIA INES DA SILVA BARBOSA AQUINO,
respectivamente, cadastro nacional de eleitores n.ºs. 008716390701 e 092226760701, resultantes das operações de
alistamento, junto à 23ª ZE e de revisão perante esta 1ª ZE.
a
Juntada aos autos peças diversas e informação lavrada pela Chefia do Cartório Eleitoral da 1 ZE/CE abordando
peculiaridades afetas ao caso.
A eleitora destacou ainda que a pena que motivou a suspensão de seus direitos políticos teve por extinta a sua punibilidade,
tendo juntado certidões/documentos expedidos pela Distribuição Criminal da justiça comum estadual.
É o relatório.
Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que se tratam de inscrições eleitorais referentes à mesma
pessoa, conquanto o equívoco foi desencadeado em decorrência da falta de atenção do servidor da Justiça Eleitoral no
momento da operação, haja vista que a eleitora encontrava-se com anotação de suspensão dos direitos políticos ativada.
Diante do exposto, DECLARO O CANCELAMENTO da inscrição n.° 092226760701 em nome da eleitora MARIA INES DA
SILVA BARBOSA AQUINO junto a esta 1ª ZE, devendo manter vigente a inscrição n.º 008716390701 pertencente à
circunscrição da 23ª ZE.
Acerca da alegação de extinção da punibilidade anotada no cadastro da eleitora (T.E n.° 008716390701) este Juízo não é
competente para analisar a matéria, visto que o assentamento pertence a outra jurisdição, todavia, DETERMINO à Serventia
de Cartório encaminhar cópia desta e das peças apresentadas pela parte a fim de que a 23ª ZE possa examinar a matéria.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se com as cautelas necessárias.
Fortaleza/CE, 30 de janeiro de 2018
EVELINE DE EVELMA VERAS
Juíza Eleitoral da 1ª Zona/CE

005ª Zona Eleitoral
Sentenças
Prestação de Contas - Eleições 2016 - Guaramiranga - CE
Autos nº 359-77.2016.6.06.0077
Francisco Jerry de Souza, Candidato a Prefeito, e Marco Aurelio Lopes, Candidato a Vice-Prefeito.
Advogado: Roberto Rivelino Cavalcante – OAB/CE nº 33.252
Vistos, etc.
FRANCISCO JERRY DE SOUZA, candidato a prefeito NAS ELEIÇÕES 2016, No município de Guaramiranga/ce, já
qualificado(a)s nos autos, com fundamento na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e na Resolução TSE nº 23.463, de 15
de dezembro de 2015, apresentou, perante este Juízo, TEMPESTIVAMENTE, a presente prestação de contas, relativa à
arrecadação e aos gastos de recursos nas eleições municipais de 2016, no município de Guaramiranga/CE.
As informações que se referem à prestação de contas, bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
foram disponibilizados na página do TSE, na Internet, e publicado o respectivo edital, para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, pudesse impugná-las no prazo de três
dias.
Decorreu in albis o prazo do citado edital.
Verificando-se a inicial, constata-se que não foi incluído na presente prestação de contas o nome do respectivo candidato a
vice-prefeito, MARCO AURELIO LOPES, haja vista que as contas dos candidatos a prefeito e vice-prefeito são julgadas
conjuntamente e não há registro de que as prestações de contas desses candidatos foram apresentadas separadamente.
O Relatório da Análise de Contas Eleitorais opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas, vez que se
constatou o regular cumprimento das normas de arrecadação e gastos de recursos na campanha eleitoral, e que não houve: o
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas ou o recebimento de recursos de origem não identificada, a extrapolação do
limite de gastos ou omissão de receitas e gastos eleitorais e que as falhas apontadas no parecer técnico, são de caráter formal,
não lhes comprometendo a regularidade como um todo.
Intimado do parecer inicial, o candidato quedou-se inerte.
No parecer conclusivo, emitido por outro analista, foi sugerido a desaprovação das contas ora em julgamento.
Dada vista do processo ao Ministério Público Eleitoral, este emitiu parecer pela desaprovação das contas apresentadas, sob o
argumento de que não foram apresentados os extratos bancários. Entretanto, acredito que houve um equívoco do MPE, pois
todos os extratos bancários foram apresentados, conforme se depreende da leitura do parecer técnico.
É o Relatório. Passo a decidir.
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O(a) candidato(a) em questão optou pelo sistema simplificado de prestação de contas, conforme lhe permite o artigo 57, § 1º
da Resolução TSE nº 23.464/2015, apresentando movimentação estimável em dinheiro e financeira de R$ 34.515,00
Não houve impugnação pelas partes legitimamente interessadas às contas ora sob julgamento.
O art. 70 da Resolução 23.463/2015 prescreve que as contas dos candidatos a prefeito e vice-prefeito serão julgadas
conjuntamente. Não há registro de que o então candidato a vice-prefeito, MARCO AURELIO LOPES, prestou contas
separadamente. Forçoso reconhecer que a presente prestação de contas abrange também as contas do citado candidato a
vice-prefeito, em obediência ao art. 70 da resolução acima.
Compulsando-se os autos, observa-se que a presente prestação de contas obedeceu às normas legais aplicáveis no que se
refere à arrecadação e gastos de recursos na campanha eleitoral de 2016. Constataram-se a existência de falhas de caráter
formal, quais sejam, falta de esclarecimento acerca da quantia recebida de pessoa física que possui vínculo empregatício com
o município de Guaramiranga/CE; ausência de comprovação da propriedade dos veículos cedidos para a campanha e a
discriminação de quais foram utilizados; e ausência da informação da quantidade de notas fiscais emitidas na prestação de
serviço de assessoria contábil; entretanto estas não são capazes de ensejar a sua desaprovação, mas tão somente a sua
aprovação com ressalvas.
Ademais, pela análise técnica feita pelo analista, com o auxílio do “Sistema de Prestações de Contas Eleitorais”, constatou-se
o regular cumprimento das normas de arrecadação e gastos de recursos na campanha eleitoral, e que não houve: o
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas ou o recebimento de recursos de origem não identificada, a extrapolação de
limite de gastos ou omissão de receitas e gastos eleitorais, conforme art. 60 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Diante do exposto, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais, APROVADA COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO
DE CONTAS de FRANCISCO JERRY DE SOUZA E MARCO AURELIO LOPES, CANDIDATOS A PrEfeito e Vice-Prefeito, nas
eleições de 2016, no município de Guaramiranga/CE, nos termos do art. 68, II da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se após trânsito em julgado.
Baturité/CE, 08/03/2018
AGENOR STUDART NETO
Juiz da 5ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Intimação - PC Anual 2016 - Partido Verde/Pacoti-CE
Ficam os interessados cientes do inteiro teor da intimação abaixo:
INTIMAÇÃO
Processo n.º 2-51.2018.6.06.0005
Protocolo n.º 980/2018
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Interessado: Partido Verde – PV/Pacoti-CE
Advogado(a)(s): Jamilly Barbosa de Freitas – OAB 30.431
De ordem do excelentíssimo Juiz Eleitoral da 005ª ZE/CE, Dr. Agenor Studart Neto, fica intimado o Presidente do Diretório
Municipal do Partido Verde – PV/Pacoti-CE, por meio de sua advogada constituída nos autos para que no prazo de 03 (três)
dias apresente Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados, nos termos das Resoluções do TSE n.sº 23.432/2014 e
23.464/2015.
Dado, passado e assinado, por ordem do MM Juiz Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Baturité/CE aos oito dias do mês de
março de 2018.
Francisco José Maciel do Nascimento
Chefe do Cartório Eleitoral da 005ª Zona Eleitoral
Intimação - PC Anual 2016 - PDT/Baturité-CE
Ficam os interessados cientes do inteiro teor da intimação abaixo:
INTIMAÇÃO
Processo n.º 75-57.2017.6.06.0005
Protocolo n.º 41.570/2017
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Interessado: Partido Democrático Trabalhista – PDT/Baturité-CE
Advogado(a)(s): Francisco Lélio Matias Pereira Júnior – OAB 24.850
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 005ª ZE/CE, Dr. Agenor Studart Neto, fica intimado o Presidente do Diretório
Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT/Baturité-CE, por meio de seu advogado constituído nos autos para que no
prazo de 03 (três) dias apresente Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados, nos termos das Resoluções do TSE n.sº
23.432/2014 e 23.464/2015.
Dado, passado e assinado, por ordem do MM Juiz Eleitoral desta Zona, nesta cidade de Baturité/CE aos oito dias do mês de
março de 2018.
Francisco José Maciel do Nascimento
Chefe do Cartório Eleitoral da 005ª Zona Eleitoral
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006ª Zona Eleitoral
Editais
Edital - Impugnação à Prestação de contas
EDITAL N.º 016/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016
a
A EXMA SRA. DOUTORA ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO, JUÍZA ELEITORAL DA 6 ZONA DE QUIXADÁ-CE, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR NOMEAÇÃO NA FORMA DA LEI ETC.,
Nos termos do art. 51 da Resolução TSE n°23.463, de 29 de dezembro de 2015, faz saber aos interessados que foram
apresentadas as contas finais do candidato abaixo nominado, a qual está disponível para consulta no seguinte endereço
eletrônico: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#, ficando cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, o
Ministério Público Eleitoral, bem como qualquer outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação deste edital.
QUIXADÁ
65222
PCdoB

VEREADOR

CLAUDECI PEREIRA DA SILVA

IBARETAMA

Dado e passado nesta cidade de Quixadá, aos 06 de março de 2018. Eu, _____________ Celina Gurgel Rodrigues, Chefe do
Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Ana Cláudia Gomes de
Melo.
Quixadá/CE, 06 de março de 2018.
ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO
Juíza Eleitoral da 6a Zona Eleitoral
Atos Diversos
Intimação - despacho
INTIMAÇÃO
Autos nº 49-90.2016.6.06.0006
Protocolo: 24.777/2016
Natureza: Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2015
Interessado: Partido Social Democrático – PSD - Choró
Advogado(s): Eudes Johnsons Tavares Pinheiro (OAB-CE nº 23.654).
De ordem da MMª. Juíza Eleitoral da 6ª Zona, Dra. Ana Cláudia Gomes de Melo, Ficam INTIMADAS A PARTE E SEU
ADVOGADO para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar a documentação ausente, conforme despacho de fls. 16, dos autos
em epígrafe, que segue: “ R.h. Considerando a certidão supra emitida pela Chefe de Cartório da 6ª zona, chamo o feito à
ordem, determinando o que segue:
1. Intime-se advogado da agremiação partidária a fim de apresentar as peças constantes do artigo 29 da Resolução TSE nº
23.432/2015, incluindo as peças Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício, haja vista que houve
movimentação financeira pela agremiação partidária;
2. Com a apresentação das peças constantes do item 1, publique-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado
do exercício, disponibilizando o processo para o órgão do MPE;
3. Realizada a publicação acima, os autos permanecerão disponíveis pelo prazo de 15 dias, durante os quais qualquer
interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de
reprografia;
4. Transcorrido o prazo acima, ao Cartório Eleitoral para publicar edital para que, no prazo de 5 dias, o Ministério Público ou
qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
5. Em seguida, ao Cartório Eleitoral para análise preliminar das contas nos termos dos artigos 34 e 35 da Resolução TSE nº
23.546/2017. Caso seja necessária a emissão de parecer de diligências, notifique-se DE ORDEM o órgão partidário e os
responsáveis para complementarem a documentação no prazo de 20 dias, consoante previsão do artigo 34, §3º, da citada
resolução;
6. Após, a Comissão de Análise deverá emitir o parecer técnico conclusivo, observando o disposto no artigo 36 da resolução,
encaminhando, em seguida, o processo ao MPE para parecer no prazo de 15 dias”.
Quixadá, 05 de março de 2018.
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe de Cartório da 6ª Zona

007ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES
Processo nº 313-07.2016.6.06.0007
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2018, Número 046

Fortaleza, sexta-feira, 9 de março de 2018

Página 16

Ação de Investigação Judicial Eleitoral
PROMOVENTE: COLIGAÇÃO "A VERDADEIRA MUDANÇA"
ADVOGADOS: PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO - OAB Nº 17677/CE e MARCIO CAVALCANTE ARAÚJO - OAB Nº
24779
PROMOVIDO: FRANCISCA IVONETE MATEUS PEREIRA E WALTEMAR MATIAS DE SOUZA
ADVOGADOS: PATRICK ESTEVES BATISTA - OAB Nº 20719/CE e CARLOS OCTÁVIO RAUPP BESSA - OAB Nº
29502/CE
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral desta 7ª Zona, com fulcro no art. 267, do Código Eleitoral e em cumprimento ao
Despacho exarado à fl. 1410, dos autos em epígrafe, fica intimada a coligação representante, por meio dos seus advogados
acima relacionados, a apresentar as contrarrazões do recurso interposto pelos representados, no prazo de 3 (três) dias, a
contar desta públicação.

011ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Processo nº: 209-03.2016.6.06.0011
Requerente: Coligação “Mudança Já No Coração do Ceará”
Natureza: Petição
Advogados: Lucas Brito de Oliveira, OAB/CE nº: 32.979; Renilson Gomes de Sousa, OAB/CE nº: 32.980; Carlos
Monteiro, OAB/CE nº: 8704; Cinara Monteiro, OAB/CE: 8880, Vanessa Silva Severo – OAB/CE: 8.333.
DESPACHO
Recebido hoje
1. A audiência anteriormente designada à fl. 36 destes autos fica remarcada para o dia 26/03/2018, às 15:00 horas, em razão
dessa magistrada ter sido convocada para participar de reunião no TJ-CE na próxima semana.
2. Intimem-se.
3. Cientifique-se o representante do MPE.
Expedientes necessários.
Quixeramobim (CE), 22 de fevereiro de 2018.
KATHLEEN NICOLA KILIAN
JUÍZA ELEITORAL

023ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo: 196-65.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: MANOEL DE ALBUQUERQUE RIBEIRO Nº 77065
Partido 77 - SD - Solidariedade
Município: URUBURETAMA
Advogado: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - OAB/CE: 28.694
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de MANOEL DE ALBUQUERQUE
RIBEIRO Nº 77065, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, MANOEL DE ALBUQUERQUE RIBEIRO Nº 77065, candidato(a) do 77 - SD - Solidariedade ao cargo de
vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira da
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução 23.463/2016
e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições foram
observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 MANOEL DE
ALBUQUERQUE RIBEIRO Nº 77065, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto
no art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 207-94.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: VALDEMIR DA SILVA MATOS Nº 15111
Partido 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Município: URUBURETAMA
Advogado: ULYSSES MOREIRA BRAGA - OAB/CE: 25.138
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de VALDEMIR DA SILVA MATOS Nº
15111, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, VALDEMIR DA SILVA MATOS Nº 15111, candidato(a) do 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático
Brasileiro ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à
movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 VALDEMIR DA
SILVA MATOS Nº 15111, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32,
"caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 169-82.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: ALEXANDRA ESCOCIO DE SOUSA Nº 12345
Partido 12 - PDT - Partido Democrático Trabalhista
Município: URUBURETAMA
Advogado: GEORGE EMANUEL OLIVEIRA SILVA - OAB/CE: 23.115
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de ALEXANDRA ESCOCIO DE
SOUSA Nº 12345, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, ALEXANDRA ESCOCIO DE SOUSA Nº 12345, candidato(a) do 12 - PDT - Partido Democrático Trabalhista
ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação
financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 ALEXANDRA
ESCOCIO DE SOUSA Nº 12345, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art.
32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 179-29.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: ERICLENE CASTRO MOREIRA Nº 14611
Partido 14 - PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
Município: URUBURETAMA
Advogado: GEORGE EMANUEL OLIVEIRA SILVA - OAB/CE: 23.115
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de ERICLENE CASTRO MOREIRA Nº
14611, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, ERICLENE CASTRO MOREIRA Nº 14611, candidato(a) do 14 - PTB - Partido Trabalhista Brasileiro ao
cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira
da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 ERICLENE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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CASTRO MOREIRA Nº 14611, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art.
32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 182-81.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: DANIEL MARINHO DE SOUSA Nº 15123
Partido 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Município: URUBURETAMA
Advogado: ULYSSES MOREIRA BRAGA - OAB/CE: 25.138
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de DANIEL MARINHO DE SOUSA Nº
15123, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, DANIEL MARINHO DE SOUSA Nº 15123, candidato(a) do 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático
Brasileiro ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à
movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 DANIEL MARINHO
DE SOUSA Nº 15123, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32,
"caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 203-57.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: NIEPSON MACIEL VIANA Nº 55800
Partido 55 - PSD - Partido Social Democrático
Município: URUBURETAMA
Advogado: GEORGE EMANUEL OLIVEIRA SILVA - OAB/CE: 23.115
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de NIEPSON MACIEL VIANA Nº
55800, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, NIEPSON MACIEL VIANA Nº 55800, candidato(a) do 55 - PSD - Partido Social Democrático ao cargo de
vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira da
campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução 23.463/2016
e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições foram
observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 NIEPSON MACIEL
VIANA Nº 55800, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32, "caput", da
Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 184-51.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: BRENDA MICKAELY DA COSTA GRINALDA Nº 12999
Partido 12 - PDT - Partido Democrático Trabalhista
Município: URUBURETAMA
Advogado: GEORGE EMANUEL OLIVEIRA SILVA - OAB/CE: 23.115
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de BRENDA MICKAELY DA COSTA
GRINALDA Nº 12999, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, BRENDA MICKAELY DA COSTA GRINALDA Nº 12999, candidato(a) do 12 - PDT - Partido Democrático
Trabalhista ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à
movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 BRENDA
MICKAELY DA COSTA GRINALDA Nº 12999, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o
disposto no art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona 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
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Processo: 212-19.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: REGINA MARIA MOURA FONTELES Nº 20456
Partido 20 - PSC - Partido Social Cristão
Município: URUBURETAMA
Advogado: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - OAB/CE: 28.694
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de REGINA MARIA MOURA
FONTELES Nº 20456, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, REGINA MARIA MOURA FONTELES Nº 20456, candidato(a) do 20 - PSC - Partido Social Cristão ao cargo
de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira da
campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução 23.463/2016
e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições foram
observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 REGINA MARIA
MOURA FONTELES Nº 20456, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art.
32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 185-36.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: IZABEL MORAIS DA SILVA Nº 15678
Partido 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Município: URUBURETAMA
Advogado: ULYSSES MOREIRA BRAGA - OAB/CE: 25.138
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de IZABEL MORAIS DA SILVA Nº
15678, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
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Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, IZABEL MORAIS DA SILVA Nº 15678, candidato(a) do 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático
Brasileiro ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à
movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 IZABEL MORAIS
DA SILVA Nº 15678, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32, "caput",
da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 201-87.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: MARIA MADALENA NUNES DE BRITO Nº 15100
Partido 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Município: URUBURETAMA
Advogado: ULYSSES MOREIRA BRAGA - OAB/CE: 25.138
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de MARIA MADALENA NUNES DE
BRITO Nº 15100, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, MARIA MADALENA NUNES DE BRITO Nº 15100, candidato(a) do 15 - PMDB - Partido do Movimento
Democrático Brasileiro ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa
à movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 MARIA MADALENA
NUNES DE BRITO Nº 15100, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32,
"caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 172-37.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: ANTONIO MARCOS FERREIRA RICARDO Nº 65444
Partido 65 - PC do B - Partido Comunista do Brasil
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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Município: URUBURETAMA
Advogado: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - OAB/CE: 28.694
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de ANTONIO MARCOS FERREIRA
RICARDO Nº 65444, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, ANTONIO MARCOS FERREIRA RICARDO Nº 65444, candidato(a) do 65 - PC do B - Partido Comunista do
Brasil ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação
financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 ANTONIO MARCOS
FERREIRA RICARDO Nº 65444, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art.
32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 194-95.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: LUANNA MARIA SILVA ROMCY Nº 65852
Partido 65 - PC do B - Partido Comunista do Brasil
Município: URUBURETAMA
Advogado: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - OAB/CE: 28.694
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de LUANNA MARIA SILVA ROMCY Nº
65852 , candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, LUANNA MARIA SILVA ROMCY Nº 65852 , candidato(a) do 65 - PC do B - Partido Comunista do Brasil ao
cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira
da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
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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foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 LUANNA MARIA
SILVA ROMCY Nº 65852 , devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32,
"caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 176-74.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: GUSTAVO ELIENAY CASTRO SOUSA Nº 65065
Partido 65 - PC do B - Partido Comunista do Brasil
Município: URUBURETAMA
Advogado: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - OAB/CE: 28.694
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de GUSTAVO ELIENAY CASTRO
SOUSA Nº 65065, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, GUSTAVO ELIENAY CASTRO SOUSA Nº 65065, candidato(a) do 65 - PC do B - Partido Comunista do
Brasil ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação
financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 GUSTAVO
ELIENAY CASTRO SOUSA Nº 65065, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto
no art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 198-35.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: MARCIANO VIEIRA DA SILVA Nº 65999
Partido 65 - PC do B - Partido Comunista do Brasil
Município: URUBURETAMA
Advogado: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - OAB/CE: 28.694
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
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Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de MARCIANO VIEIRA DA SILVA Nº
65999, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, MARCIANO VIEIRA DA SILVA Nº 65999, candidato(a) do 65 - PC do B - Partido Comunista do Brasil ao
cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira
da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 MARCIANO VIEIRA
DA SILVA Nº 65999, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32, "caput",
da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 175-89.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: GLEICIANE ESCÓCIO DE SOUSA Nº 12333
Partido 12 - PDT - Partido Democrático Trabalhista
Município: URUBURETAMA
Advogado: GEORGE EMANUEL OLIVEIRA SILVA - OAB/CE: 23.115
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de GLEICIANE ESCÓCIO DE SOUSA
Nº 12333, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, GLEICIANE ESCÓCIO DE SOUSA Nº 12333, candidato(a) do 12 - PDT - Partido Democrático Trabalhista
ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação
financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 GLEICIANE
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ESCÓCIO DE SOUSA Nº 12333, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art.
32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 181-96.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: DARLIANY MARIA NUNES DE OLIVEIRA MENDONÇA Nº 77000
Partido 77 - SD - Solidariedade
Município: URUBURETAMA
Advogado: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - OAB/CE: 28.694
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de DARLIANY MARIA NUNES DE
OLIVEIRA MENDONÇA Nº 77000, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, DARLIANY MARIA NUNES DE OLIVEIRA MENDONÇA Nº 77000, candidato(a) do 77 - SD - Solidariedade
ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação
financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 DARLIANY MARIA
NUNES DE OLIVEIRA MENDONÇA Nº 77000, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o
disposto no art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 177-59.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: FRANCISCO HUMBERTO LEITÃO SOUSA JUNIOR Nº 12000
Partido 12 - PDT - Partido Democrático Trabalhista
Município: URUBURETAMA
Advogado: GEORGE EMANUEL OLIVEIRA SILVA - OAB/CE: 23.115
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de FRANCISCO HUMBERTO LEITÃO
SOUSA JUNIOR Nº 12000 , candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
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Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, FRANCISCO HUMBERTO LEITÃO SOUSA JUNIOR Nº 12000 , candidato(a) do 12 - PDT - Partido
Democrático Trabalhista ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil
relativa à movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 FRANCISCO
HUMBERTO LEITÃO SOUSA JUNIOR Nº 12000 , devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme
o disposto no art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 199-20.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: MARIA ALDENIRA PINTO Nº 25608
Partido 25 - DEM - Democratas
Município: URUBURETAMA
Advogado: RAUL LOIOLA DE ALENCAR SOBRINHO SEGUNDO - OAB/CE: 23.520
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de MARIA ALDENIRA PINTO Nº
25608, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, MARIA ALDENIRA PINTO Nº 25608, candidato(a) do 25 - DEM - Democratas ao cargo de vereador do
Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira da campanha
eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei
9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições foram observadas
pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 MARIA ALDENIRA
PINTO Nº 25608, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32, "caput", da
Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
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Processo: 173-22.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS Nº 15000
Partido 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Município: URUBURETAMA
Advogado: ULYSSES MOREIRA BRAGA - OAB/CE: 25.138
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de ANTONIO FERREIRA DOS
SANTOS Nº 15000 , candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS Nº 15000 , candidato(a) do 15 - PMDB - Partido do Movimento
Democrático Brasileiro ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa
à movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 ANTONIO
FERREIRA DOS SANTOS Nº 15000 , devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto
no art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 192-28.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: JOSÉ WELINGTON PINTO Nº 25678
Partido 25 - DEM - Democratas
Município: URUBURETAMA
Advogado: RAUL LOIOLA DE ALENCAR SOBRINHO SEGUNDO - OAB/CE: 23.520
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de JOSÉ WELINGTON PINTO Nº
25678 , candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
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Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, JOSÉ WELINGTON PINTO Nº 25678 , candidato(a) do 25 - DEM - Democratas ao cargo de vereador do
Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira da campanha
eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei
9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições foram observadas
pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 JOSÉ WELINGTON
PINTO Nº 25678 , devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32, "caput",
da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 204-42.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: PAULO RODRIGUES DE SOUSA Nº 40000
Partido 40 - PSB - Partido Socialista Brasileiro
Município: URUBURETAMA
Advogado: ULYSSES MOREIRA BRAGA - OAB/CE: 25.138
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de PAULO RODRIGUES DE SOUSA
Nº 40000, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, PAULO RODRIGUES DE SOUSA Nº 40000, candidato(a) do 40 - PSB - Partido Socialista Brasileiro ao
cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira
da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 PAULO
RODRIGUES DE SOUSA Nº 40000, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no
art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 174-07.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: ARICLENE SERPA BARROSO Nº 65963
Partido 65 - PC do B - Partido Comunista do Brasil
Município: URUBURETAMA
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Advogado: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - OAB/CE: 28.694
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de ARICLENE SERPA BARROSO Nº
65963, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, ARICLENE SERPA BARROSO Nº 65963, candidato(a) do 65 - PC do B - Partido Comunista do Brasil ao
cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira
da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 ARICLENE SERPA
BARROSO Nº 65963, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32,
"caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 261-60.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: ANTONIO CLÁUDIO MATIAS DE SÁ Nº 12456
Partido 12 - PDT - Partido Democrático Trabalhista
Município: URUBURETAMA
Advogado: GEORGE EMANUEL OLIVEIRA SILVA - OAB/CE: 23.115
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de ANTONIO CLÁUDIO MATIAS DE
SÁ Nº 12456 , candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, ANTONIO CLÁUDIO MATIAS DE SÁ Nº 12456 , candidato(a) do 12 - PDT - Partido Democrático
Trabalhista ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à
movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
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resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 ANTONIO CLÁUDIO
MATIAS DE SÁ Nº 12456 , devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32,
"caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 186-21.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: JOSE CANAMARY FERNANDES MELO Nº 55456
Partido 55 - PSD - Partido Social Democrático
Município: URUBURETAMA
Advogado: GEORGE EMANUEL OLIVEIRA SILVA - OAB/CE: 23.115
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de JOSE CANAMARY FERNANDES
MELO Nº 55456, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, JOSE CANAMARY FERNANDES MELO Nº 55456, candidato(a) do 55 - PSD - Partido Social Democrático
ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação
financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução
23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições
foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de
campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 JOSE CANAMARY
FERNANDES MELO Nº 55456, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art.
32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 171-52.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: ANTONIA ALVES DE LIMA Nº 15801
Partido 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Município: URUBURETAMA
Advogado: ULYSSES MOREIRA BRAGA - OAB/CE: 25.138
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
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Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de ANTONIA ALVES DE LIMA Nº
15801, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, ANTONIA ALVES DE LIMA Nº 15801, candidato(a) do 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático
Brasileiro ao cargo de vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à
movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 ANTONIA ALVES
DE LIMA Nº 15801, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32, "caput",
da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 191-43.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: JOSÉ VALDENIR AMANCIO Nº 20123
Partido 20 - PSC - Partido Social Cristão
Município: URUBURETAMA
Advogado: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA - OAB/CE: 28.694
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de JOSÉ VALDENIR AMANCIO Nº
20123, candidato(a) ao cargo de vereador no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, JOSÉ VALDENIR AMANCIO Nº 20123, candidato(a) do 20 - PSC - Partido Social Cristão ao cargo de
vereador do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira da
campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução 23.463/2016
e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições foram
observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 JOSÉ VALDENIR
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AMANCIO Nº 20123, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto no art. 32, "caput",
da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral
Processo: 166-30.2016.6.06.0023
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Candidato: CARLOS EDUARDO DAVID FERREIRA Nº 15
Partido 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Município: URUBURETAMA
Advogado: ULYSSES MOREIRA BRAGA - OAB/CE: 25.138
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. REGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
APROVAÇÃO.
Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em conformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n.º 23.463, de 15 de dezembro de 2016.
Cuida-se da apresentação da prestação de contas de campanha para as Eleições 2016 de CARLOS EDUARDO DAVID
FERREIRA Nº 15, candidato(a) ao cargo de prefeito no Município de Uruburetama.
Os interessados juntaram à prestação de contas os documentos necessários à análise das contas, em obediência às normas
que regem a matéria.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE n.º 23.463/2016 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela aprovação das
contas, eis que foram cumpridas as determinações das normas de regência.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pelo reconhecimento da regularidade da presente prestação de contas.
Relatei o necessário.
DECIDO.
A Resolução do TSE n.º 23.463/2016 disciplinou a prestação de contas relativas ao pleito de 2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que O Juízo eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... I –
pela aprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, CARLOS EDUARDO DAVID FERREIRA Nº 15, candidato(a) do 15 - PMDB - Partido do Movimento
Democrático Brasileiro ao cargo de prefeito do Município de Uruburetama, apresentou toda a documentação contábil relativa à
movimentação financeira da campanha eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme
determinam a resolução 23.463/2016 e a Lei 9504/97. De igual forma as demais exigências legais prevista na sobredita
resolução e na Lei das Eleições foram observadas pelos requerentes. Cumpriu-se, dessa forma, as formalidades legais para a
prestação de contas de campanha.
Diante do exposto, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.504/,1997, do art. 68, I e do art. 70 da Resolução TSE 23. 463/2015,
JULGO APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA apresentadas pelo(a) candidato(a) às Eleições 2016 CARLOS
EDUARDO DAVID FERREIRA Nº 15, devendo ser observado o prazo de conservação dos documentos conforme o disposto
no art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se observadas as cautelas de praxe.
Uruburetama, 14 de dezembro de 2017.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral

030ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA N.º 15/2018
AÇÃO PENAL ELEITORAL
MUNICÍPIO: JIJOCA DE JERICOACOARA
PROCESSO Nº: 1-59.2016.6.06.0030
PROTOCOLO: 64.688/2015
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S): ARAÚJO MARQUES FERREIRA
ADVOGADO(S): Carlos Celso de Castro Monteiro – OAB/CE 10566, Martha Sheilla do Carmo Monteiro – OAB/CE 11628,
Edson Luis Monteiro Lucas – OAB/CE 18105
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
I – RELATÓRIO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Trata-se de AÇÃO PENAL de natureza eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de ARAÚJO MARQUES
FERREIRA. Consta nos autos que durante as eleições de 2008, o Acusado, na condição de candidato a prefeito de Jijoca de
Jericoacoara, prometeu vantagem às eleitoras MARIA AUGUSTA DUTRA e FÁTIMA EVANGELISTA ALBUQUERQUE para
obter votos em seu favor. Consta, ainda, que as eleitoras trabalhavam como contratadas do município de Jijoca e ganhavam
meio salário-mínimo, obtendo do Acusado a promessa de que caso votassem nele, passariam a receber a quantia de um
salário mínimo, sendo que o Acusado foi eleito e remanejou as servidoras para outros órgãos do município e passaram a
receber um salário mínimo, conforme prometido pelo Acusado.
Com base nesses fatos, o Acusado foi denunciado pelo crime de corrupção eleitoral, previsto no art. 299 do Código Eleitoral
em continuidade delitiva (art. 71, do CP).
Proferida decisão recebendo a denúncia e designando audiência de interrogatório do Acusado (fls. 06).
Interrogatório do Acusado (fls. 16), seguindo-se a defesa preliminar (fls. 18/25), ocasião em que foram arguidas razões
propriamente quanto ao mérito da demanda.
Em instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 38/41 e 45/50).
Em sede de alegações finais, o MP pugnou pela procedência da denúncia.
A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, alegando ausência de provas para a condenação.
É o relatório, passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de imputação ao Acusado pela prática do crime definido no art. 299, do CE, assim disposto:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem,
para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena – reclusão até 4 (quatro) anos e pagamento de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias-multa.
Autoria e materialidade demonstradas pela prova oral coligida aos autos. Vejamos.
A Sra. MARIA DE FÁTIMA EVANGELISTA relatou, em síntese:
“... que na época dos fatos não era eleitora do Acusado; que o Acusado prometeu à declarante que se fosse eleito daria um
emprego para ganhar um salário mínimo; que o Acusado foi eleito e então deu emprego a declarante de serviços gerais; que
conhece a Maria Augusta tendo ocorrido a mesma coisa; que o Acusado ofereceu emprego e sendo eleito deu o cargo como
prometeu; que depois ficou grávida e foi dispensada, tendo comparecido ao Ministério Público para ver seus direitos de
gestante; que trabalhou todo o ano de 2009 e 2010; que procurou o Ministério Público com o DA CHAGAS para denunciar o
fato; que sempre foi eleitora de Jijoca; que a promessa de emprego ocorreu durante a campanha eleitoral de 2008, já tendo
começado a trabalhar no início do mês de janeiro de 2009; que a promessa foi feita na casa da declarante, onde estava
sozinha e que o Acusado estava sozinho também; que durante todo o período trabalhado recebia meio salário mínimo; que
nesse ano tinham os candidatos das chagas e o Acusado...”
Ainda, a testemunha MARIA AUGUSTA DUTRA foi ouvida perante o Ministério Público, consoante se observa às fls. 06 do
Inquérito Policial. Não obstante a ausência de seu testemunho em juízo, suas declarações encontram respaldo nas demais
provas constantes dos autos, notadamente a versão apresentada pela Sra. MARIA DE FÁTIMA. Ela afirmou que nas últimas
eleições o Acusado lhe prometeu, em troca de voto, um emprego ganhando um salário mínimo, tendo cumprido a promessa no
ano seguinte, quando fora eleito.
Vemos, então, uma sintonia nos depoimentos testemunhas/vítimas, o que foi corroborado pelas demais provas constantes dos
autos.
A testemunha MARIA ELIANE, que trabalhava como supervisora de RH entre 2009 e 2012 trouxe informações relevantes ao
deslinde da causa. Ela acrescentou que recebia uma lista de pessoas indicadas para trabalharem como contratadas pelo
município de Jijoca, não sabendo precisar quais os critérios adotados.
Esse testemunho deixa claro que a contratação de empregados temporários à época dos fatos era puramente por indicação
política, sem qualquer seleção entre possíveis candidatos, trazendo mais credibilidade ao fato de as vítimas terem sido,
efetivamente, contratadas conforme promessa eleitoral.
A testemunha FRANCISCO TEIXEIRA BRANDÃO também traz elementos importantes para a elucidação da verdade real. Não
obstante tenha sido adversário político do Acusado, após tomar conhecimento da prática do crime de corrupção eleitoral,
encaminhou as vítimas ao Ministério Público Eleitoral, ocasião em que se iniciou a investigação dos fatos aqui narrados.
Além disso, não consta nos autos nenhuma circunstância que coloque em dúvida os relatos das testemunhas, o que reforça a
credibilidade da versão apresentada.
As testemunhas arroladas pela defesa demonstraram possuir forte vinculação política ao Acusado. Mas ainda assim,
reforçaram que as vítimas foram contratadas como temporárias no início de 2009, quando o Acusado assumia a administração
municipal de Jijoca e que as nomeações ocorriam por indicação de secretários.
Assim, a indicação puramente política, sem qualquer seleção, aliada à contratação das vítimas já no início da gestão do
Acusado servem para robustecer a prova coligida aos autos, no sentido da autoria e materialidade do crime de corrupção
eleitoral.
Interrogado sobre os fatos, o Acusado negou a prática do crime, não obstante tenha admitido a contratação das vítimas como
empregadas temporárias.
Então, os fatos narrados pelas testemunhas propiciam a este magistrado um juízo de certeza quanto à efetiva promessa de
emprego pelo Acusado em troca do voto das eleitoras MARIA AUGUSTA DUTRA e FÁTIMA EVANGELISTA ALBUQUERQUE.
Considerando as peculiaridades do caso em apreciação, em que os crimes foram praticados sem a presença de possíveis
testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Neste caso em particular, finalizada a instrução, não
fora encontrada nenhuma contradição nas declarações das vítimas. Por outro lado, o Acusado não trouxe aos autos nenhuma
prova ou indício que colocasse em dúvida a materialidade do crime ou mesmo a autoria delitiva.
Embora a defesa tente afastar a tipicidade do fato, alegando que não houve materialidade quanto ao crime de corrupção
eleitoral, o dolo específico, que é a finalidade de obter votos para o então candidato ARAÚJO MARQUES FERREIRA, restou
configurado.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Assim sendo, o acusado praticou o delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, tendo em vista a promessa de emprego com
a finalidade de obter votos nas eleições municipais de Jijoca de Jericoacoara, no ano de 2008.
DA CONTINUIDADE DELITIVA
Disciplina o Código Penal pátrio, que:
Crime continuado
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o
juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as
regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Reconheço a ocorrência de crime continuado, pois o acusado, durante as eleições de 2008, conforme restou provado, praticou
dois crimes em face das vítimas MARIA AUGUSTA DUTRA e FÁTIMA EVANGELISTA ALBUQUERQUE, sendo que pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, com o
aumento de pena devido.
Nessa senda, ressalto que os Tribunais Superiores (STF e STJ) passaram a adotar um critério objetivo, como forma de
estipular o quantum ideal de aumento de acordo com o número de crimes praticados pelo condenado. In casu, uma vez
reconhecida a prática de corrupção eleitoral em face de duas vítimas, a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto).
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para condenar ARAÚJO MARQUES FERREIRA, já
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 299 do Código Eleitoral.
Passo a aplicação da pena, em estrita observância dos artigos 59 a 68 do CPB.
As circunstâncias judiciais são similares aos dois delitos, pelo que serão analisadas conjuntamente.
A culpabilidade restou demonstrada, sendo sua conduta reprovável. O acusado demonstrou intensa culpabilidade, pois se trata
de pessoa esclarecida, detendo plena consciência da ilicitude de seus atos, praticando o fato em face de pessoas humildes e
com pequeno grau de instrução. O acusado não possui maus antecedentes. Não há elementos sobre sua conduta social. A
personalidade revela a ausência de valores éticos, tendo o acusado se utilizado um cargo público para corromper as eleitoras
com a finalidade de obter votos. As circunstâncias do fato são graves, considerando que o Acusado celebrou os contratos
temporários em face das vítimas, sem nenhum processo seletivo, ferindo os princípios da moralidade, impessoalidade e
legalidade. A mesquinhez dos motivos da prática delituosa, baseada na deslealdade para com os princípios democráticos do
sufrágio, com patente desprezo pelas regras do jogo democrático, são circunstâncias de alta reprovabilidade e que
desfavorecem sobremaneira o acusado. As consequências do crime são normais à espécie. Sua situação econômica é
razoável.
Assim, tendo em vista as circunstâncias já apreciadas, fixo a pena-base do acusado em 3 (três) anos de reclusão, além de 10
(dez) dias-multa.
Aplico a causa de aumento prevista no art. 71, caput, do CP, no patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista que restou
comprovada a prática de crime continuado. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 10 (dez) dias multa.
Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos e concessão do sursis considerando a extensa lista de infrações
penais a que responde o Acusado (fls. 69/70), demonstrando ser afeito ao mundo do crime, além das circunstâncias
desfavoráveis.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista não estarem presentes os motivos que autorizam a prisão
cautelar.
VALOR DA MULTA - fixo a pena de multa em meio salário mínimo por dia-multa.
IV. PROVIMENTOS FINAIS
Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, comunicando-se a suspensão dos direitos
políticos do sentenciado, com esteio no art. 15, II, da Constituição Federal e inscreva-se o nome do condenado no rol dos
culpados, nos termos do art. 393, inciso II do Código de Processo Penal. Em seguida, extraia-se Guia de Recolhimento, com
fiel observância dos comandos abrigados nos artigos 105 a 107, da Lei nº 7.210/1984, para o acompanhamento do
cumprimento da pena imposta. Após, designe-se audiência admonitória.
Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, na forma da lei.
P.R.I., após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Acaraú-CE, 07 de fevereiro de 2018.
José Arnaldo dos Santos Soares
Juiz Eleitoral 30ª ZE - Acaraú
SENTENÇA 16/2018
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
MUNICÍPIO: CRUZ
PROCESSO Nº: 344-55.2016.6.06.0030
PROTOCOLO: 94.857/2016
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.jus.br
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REPRESENTANTE(S): COLIGAÇÃO “SALVE O MUNICÍPIO DE CRUZ”
ADVOGADO(S): Cláudia Adrienne Sampaio de Oliveira – OAB/CE 10219, Fábio Mendes de Freitas – OAB/CE 28883, Karlos
Roneely Rocha Feitosa – OAB/CE 23104, Ana Gabriella Campos Brito – OAB/CE 34675
REPRESENTADO(S): ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
ADVOGADO(S): Isabel Mota – OAB/CE 13159, Cândida Calaça – OAB/CE 29203, Maria Cezivânia Cavalcante Ricarte –
OAB/CE 30007
REPRESENTADO(S): FABRÍCIO SÉRGIO DE FREITAS
ADVOGADO(S): Isabel Mota – OAB/CE 13159, Cândida Calaça – OAB/CE 29203, Mâria Cezivânia Cavalcante Ricarte –
OAB/CE 30007, Yves Vieira Barreto Holanda – OAB/CE 35238, Daniela Lopes Fonteles – OAB/CE 16929
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
Vistos, etc.
1-RELATÓRIO
Cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral formulada pela COLIGAÇÃO SALVE O MUNICÍPIO DE CRUZ em desfavor
de ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS e FABRÍCIO SÉRGIO DE FREITAS.
Argumenta a representante que no dia 27/08/2016, no município de Cruz, os representados faziam uso de um ônibus e um
micro-ônibus, ambos destinados ao transporte escolar de estudantes, para o transporte de eleitores em evento político.
Juntou documentos (fls. 14/29).
Proferida decisão liminar determinando a abstenção dos representados em usar veículos locados pelo Município de Cruz (fls.
32).
Apresentada defesa (fls. 43/56). Os representados arguiram a inépcia da inicial e, no mérito, aduzem que os veículos usados
não pertencem ao patrimônio do Município. Eles admitem que os veículos referidos na exordial pertencem à empresa
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -ME, os quais estavam vinculados à prestação de serviço de transporte de alunos da
rede pública municipal de ensino, em rotas especificadas; por outro lado, aduzem que não há proibição de utilização dos
veículos em rotas e horários distintos dos quais foram contratados.
Designada audiência de instrução, foi ouvida apenas uma testemunha arrolada pelo representante.
Instado, o Ministério Público pugnou pela procedência da demanda (fls. 73/75).
Eis o necessário a relatar. Passo à decisão.
2-FUNDAMENTAÇÃO
A preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada. Isso porque a Representante noticiou os fatos, indicando provas que, em
tese, corroboram suas afirmações, notadamente prova testemunhal e documental.
A representante arguiu que a conduta dos representados resultaram em abuso do poder político e econômico, com elevada
potencialidade lesiva, fazendo-se incidir no disposto no art. 22, da LC 64/90, in verbis:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral,
diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte
rito:
Necessário consignar, inicialmente, que “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o
fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam” (art. 22, XVI, da LC
64/90).
Passemos, então, a cotejar as provas carreadas aos autos, para aferir se, efetivamente, restou configurado o abuso do poder
político e/ou econômico praticado pelos Promovidos.
Preliminarmente, necessário ponderar que os representados admitiram na defesa que os ônibus descritos na inicial,
efetivamente, foram usados no transporte de eleitores para o comício da coligação a que pertencem. Nesse contexto, não há
contrariedade quanto aos fatos, mas tão somente interpretação jurídica diversa.
Constata-se que os ônibus em referência pertencem à empresa PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -ME e foram
contratados pelo município de Cruz para o transporte escolar. Assim, tratando-se de bens particulares, não há que se falar na
configuração da conduta vedada constante do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
No mais, com uma análise detida dos autos, vejo que não há sustentação para uma condenação dos representados por abuso
do poder político ou econômico.
O contrato de prestação de serviços colacionado aos autos não prevê que os veículos sejam exclusivamente destinados ao
transporte de alunos, nada impedindo que o seu proprietário os utilize de outra forma, em dias e horários distintos das aulas
regulares. Além disso, não se demonstrou que o pagamento do transporte de pessoas para o comício dos representados se
deu com verbas públicas, bem como que tenha havido prejuízo ao transporte de alunos, eis que o fato se deu num domingo,
ocasião em que, geralmente, não há aulas escolares. Ainda, acrescente-se, dada sua relevância, que os veículos em cogitação
não estavam adesivados ou vinculados, de alguma forma, naquele dado momento, ao transporte de alunos.
Em verdade, filio-me ao entendimento a seguir transcrito:
ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ACERCA DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DA COLIGAÇÃO ADVERSA E DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - PESSOA
JURÍDICA - APARENTE CONFORMISMO DO RECORRENTE- INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DILATÉTICA
RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA NO APELO PRECEDENTE. - "Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da
decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica" [Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1241594, de
21.6.2011, Rel. Min.Sidnei Beneti]. - TRANSPORTE DE ELEITORES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMÍCIO REFERENTE À
CAMPANHA ELEITORAL - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO - ALEGADA
OCORRÊNCIA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E/OU ECONÔMICO POR PARTE DOS CANDIDATOS À CHAPA
MAJORITÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA - CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PELO COMITÊ FINANCEIRO DA CAMPANHA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO
DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -DESPROVIMENTO. A princípio, o transporte de
eleitores para participação em comício não constitui ilícito, pois ausente a vantagem concedida ao eleitor capaz de induzir o
seu voto no dia das eleições. A proibição contida no art. 5º da Lei n. 6.091/1974 refere-se ao transporte de eleitores nos dias da
eleição, o que não se aplica à hipótese vertente.
(TRE-SC - RDJE: 43745 SC, Relator: BÁRBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI, Data de Julgamento: 18/12/2012,
Data de Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 1, Data 8/1/2013, Página 10)
A testemunha ouvida em juízo, apesar de trazer alguns esclarecimentos aos fatos, é parente do candidato da coligação
denunciante, além de ser filiado a partido político adverso dos representados, o que lhe retira credibilidade.
3-DISPOSITIVO
Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e, no mérito, julgo improcedente a representação, com base no art. 487, I, do CPC,
por aplicação analógica.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Acaraú (CE), 07 de fevereiro de 2018.
José Arnaldo dos Santos Soares
Juiz eleitoral
SENTENÇA N.º 17/2018
AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
MUNICÍPIO: CRUZ
PROCESSO Nº: 351-47.2016.6.06.0030
PROTOCOLO: 103.411/2016
REPRESENTANTE(S): COLIGAÇÃO “SALVE O MUNICÍPIO DE CRUZ”
ADVOGADO(S): Cláudia Adrienne Sampaio de Oliveira – OAB/CE 10219, Fábio Mendes de Freitas – OAB/CE 28883, Karlos
Roneely Rocha Feitosa – OAB/CE 23104
REPRESENTADO(S): ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
ADVOGADO(S): Isabel Mota – OAB/CE 13159, Daniela Lopes Fonteles – OAB/CE 16929
REPRESENTADO(S): FABRÍCIO SÉRGIO DE FREITAS
ADVOGADO(S): Isabel Mota – OAB/CE 13159, Yves Vieira Barreto Holanda – OAB/CE 35238, Daniela Lopes Fonteles –
OAB/CE 16929
REPRESENTADO(S): REGINALDO ALVES DAS CHAGAS
ADVOGADO(S): Yves Vieira Barreto Holanda – OAB/CE 35238, Daniela Lopes Fonteles – OAB/CE 16929
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte sentença:
Vistos, etc.
1-RELATÓRIO
Cuida-se de representação formulada pela COLIGAÇÃO SALVE O MUNICÍPIO DE CRUZ em face de Odair José Mendes de
Vasconcelos, Fabrício Sérgio de Freitas e Reginaldo Alves das Chagas.
Argumenta que os representados incorreram em conduta vedada ao procederem à remoção do Sr. CLAÚDIO ANDRADE
VIDAL, servidor público concursado do Município de Cruz, da sua lotação originária, qual seja, hospital municipal para o setor
de transportes da Secretaria de Saúde do Município de Cruz. Nesse contexto, diz o representante que os representados
incidiram na conduta vedada constante do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.
Juntou documentos (fls. 11/20).
Proferida decisão liminar (fls. 21), determinando a imediada suspensão do ato combatido.
Devidamente notificados, os representados apresentaram defesa (fls. 34/68).
Realizada a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 74).
Em manifestação final, as partes, em síntese, ratificaram o teor da representação e defesa.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pela ilegitimidade dos representados Odair José
Mendes de Vasconcelos e Fabrício Sérgio de Freitas e, no mérito, pela condenação do representado Reginaldo Alves das
Chagas.
Eis o necessário a relatar. Passo à decisão.
2-FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, como bem asseverado pelo Ministério Público, vejo que os representados Odair José Mendes de
Vasconcelos e Fabrício Sérgio de Freitas não devem figurar no polo passivo da demanda. Isso porque não consta nos autos
mínimos indícios de que tenham, de alguma forma, participação no ato de remoção do servidor CLAÚDIO ANDRADE VIDAL.
Frise-se que o ato combatido, materializado no ofício de fls.19, consta como elaborado unicamente pelo então secretário de
saúde, o Sr. REGINALDO ALVES DAS CHAGAS.
Por outro lado, a arguição de inépcia da exordial e falta de interesse de agir não devem prosperar. Isso porque os fatos
relatados apresentam-se verossímeis e embasados em prova documental, além da prova oral colhida em audiência, permitindo
uma análise exauriente.
Nesse contexto, passemos à análise do mérito da demanda, unicamente em relação ao representado REGINALDO ALVES
DAS CHAGAS.
A representante imputa ao representado a conduta descrita no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, assim disposta:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(…)
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V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros
meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na
circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e
sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
Passemos, então, a cotejar as provas carreadas aos autos, para aferirmos se, efetivamente, restou configurada a prática da
conduta vedada, consoante descrição supra.
O ato combatido restou materializado no documento de fls. 19, sendo um ofício onde consta:
CUMPRIMENTANDO A V.SA, E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MOTORISTA NO SETOR DE TRANSPORTE
DESTA SECRETARIA, SOLICITAMOS QUE O SENHOR CLÁUDIO ANDRADE VIDAL SEJA REMANEJADO DO HOSPITAL
MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
Não obstante tenha sido empregada a palavra solicitação, depreende-se que, em verdade, cuida-se de ato de remoção, eis
que houve referência à mudança de lotação do servidor.
Ademais, esse fato foi admitido pela parte representada, ao afirmar em sua defesa que se tratou de uma remoção, mas dentro
da mesma estrutura do órgão, em condições melhores para o servidor.
Nota-se, então, que os fatos são incontroversos, alterando-se tão somente a qualificação jurídica na visão de cada uma das
partes.
Vejo que a conduta se encaixa perfeitamente à descrição legal supra, quando previu a proibição de remoção ex officio de
servidores desde três meses antes do pleito, sendo que o ato foi praticado em 08 de setembro de 2016.
Registre-se, outrossim, que não há nenhuma previsão de exceções ou mesmo justificativas para a remoção dentro do citado
período.
Ademais, entendo desnecessária a comprovação da causa da remoção, eis que não se previu essa possibilidade. Não
obstante isso, a prova oral coligida aos autos traz indícios de que, efetivamente, tenha havido motivação política, o que, sem
dúvidas, aumenta a reprovabilidade da conduta.
O Sr. CLAÚDIO ANDRADE VIDAL afirmou em juízo que foi transferido de lotação por perseguição política, em razão de ser
filiado ao PSDB. Não há que se falar em condições melhores para o servidor na nova lotação, quando o mesmo demonstrou
irresignação em juízo.
As demais testemunhas ouvidas não trouxeram elementos novos, apenas confirmaram o ato de remoção.
3-DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos representados ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS e
FABRÍCIO JOSÉ DE FREITAS, extinguindo o procedimento sem apreciação do mérito em relação aos mesmos. Por outro lado,
julgo procedente a representação para condenar o representado REGINALDO ALVES DAS CHAGAS, nos termos do art. 73, V
e §4º, da Lei nº 9.504/97 C/C art. 62, da resolução TSE 23.457/2015, ao pagamento de multa, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), considerando relevante para fixação do quantum que o fato se deu poucos dias antes das eleições,
causando embaraços ao pleito por conta do acirramento de ânimos e, ainda, a motivação política, em razão de o servidor ser
filiado a partido adversário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Acaraú (CE), 07 de fevereiro de 2018
José Arnaldo dos Santos Soares
Juiz eleitoral

031ª Zona Eleitoral
Despachos
Despacho - Cumprimento de expedientes - Ação Penal
AÇÃO PENAL n° 43-71.2017.6.06.0031
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉ: ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA
Advogado(s): Clayton Marinho (OAB/CE n° 1.551)
RÉ: ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE
Advogado(s): Cândido Bittencourt de Albuquerque (OAB/CE n° 4.040), Rebecca Chaves de Albuquerque (OAB/CE n° 10.500),
Roberto Martins Rodrigues (OAB/CE n° 718), Paulo de Tarso Vieira Ramos (OAB/CE n° 12.897), Raphael Ayres de Moura
Chaves (OAB/CE n° 16.077), Pedro Cysne Frota de Souza (OAB/CE n° 30.140) e João Victor Duarte Moreira (OAB/CE n°
30.457).
RÉU: FERNANDO MATOS SANTANA
Advogado(s): Clayton Marinho (OAB/CE n° 1.551)
RÉ: ONELLIANY MOREIRA LEITE LIMA SANTANA
Advogado(s): Clayton Marinho (OAB/CE n° 1.551)
RÉU: FRANCISCO PAULO CABRAL DE OLIVEIRA
Advogado(s): José Cândido L. Bittencourt de Albuquerque (OAB/CE n° 4.040), Sérgio Rebouças (OAB/CE n° 18.383) e João
Victor Duarte Moreira (OAB/CE n° 30.457), Cândido Albuquerque Advogados Associados (OAB/CE n° 74).
RÉU: GENIVAL BEZERRA FRANCALINO
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Advogado: Luciano Alves Daniel (OAB/CE n° 14.941), Luciano Daniel Sociedade Individual de Advocacia (OAB/CE n° 1.553).
RÉ: ISABELE OLIVEIRA CAVALCANTE PORDEUS
Advogado(s): Cândido Bittencourt de Albuquerque (OAB/CE n° 4.040), Rebecca Chaves de Albuquerque (OAB/CE n° 10.500),
Roberto Martins Rodrigues (OAB/CE n° 718), Paulo de Tarso Vieira Ramos (OAB/CE n° 12.897), Raphael Ayres de Moura
Chaves (OAB/CE n° 16.077), Pedro Cysne Frota de Souza (OAB/CE n° 30.140) e João Victor Duarte Moreira (OAB/CE n°
30.457).
DESPACHO – cumprimento de expedientes após indicação de endereços de testemunhas de defesa dos réus –
Expedição de carta precatória, ofício e mandados – fl. 623v do vol. III.
"R.h.
Intimem-se as testemunhas Radaski Mirela Santos Fernandes e Melina Raabi Santos Fernandes para comparecerem à
audiência nas datas designadas por este Juízo.
Expeça-se carta precatória para o Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte/CE, com a finalidade de intimação da testemunha
Wanderson Pereira de Souza (endereço à fl. 616) para comparecer à audiência aprazada para o dia 12/04/2018, às 8h30min.
Oficie-se ao Juízo da 116ª Zona Eleitoral (Fortaleza/CE), encaminhando-lhe aditamento à carta precatória de protocolo n°
40475/2017, para incluir a finalidade de inquirição da testemunha Jussara de Luna Batista (endereço à fl. 616).
Intimem-se os advogados dos réus das providências supradeterminadas.
Ciência ao "MPE". Expedientes necessários.
Barbalha/CE, 08/03/2018.
Renato Esmeraldo Paes
a
Juiz Eleitoral da 31 Zona – Barbalha/CE"

049ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO - DILIGENCIA - PC PSB 2016
Interessado: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Município: Pacajus/CE
Processo: n.º 17-19.2015.6.06.0049 (14520/2017)
Adv. FÁBIO COUTINHO PEREIRA OAB/CE N: 24176-A
RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO
1. Submete-se à apreciação superior relatório técnico dos exames efetuados sobre a prestação de contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do município de Pacajus/CE, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados no exercício de 2016, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.096/95 e das Resolução TSE Nº
23.546.
2.Tempestividade: as contas foram entregues no dia 02/05/2017, portanto, tempestivas, visto que o dia 30 de abril de 2017
recaiu em um domingo e 1º de maio é feriado nacional, a data máxima para entrega tempestiva da prestação de contas anual
do exercício financeiro ficou automaticamente prorrogada para o dia 2 de maio de 2017, em razão do disposto no art. 224 da
Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), não havendo, portanto, a edição de ato normativo do TSE para essa finalidade.
3. Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico nº 105, de 07/06/2017
(fl. 32).
4. Foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico nº 35, de 07/07/2017, o Edital nº 35/2017 para que o Ministério Público
Eleitoral ou os Partidos políticos pudessem impugnar as contas apresentadas, dentro do prazo de 5 (cinco) dias a contar da
publicação, não havendo impugnação das contas (fls. 43).
5. Do exame, foi constatado o seguinte:
5.1 Não há certidão de regularidade do CFC do profissional de contabilidade (Res-TSE nº 23.546/2017, artigo 29º, XXI) ;
5.2 No extrato bancário(fl. 21) há um deposito, de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) doados por ISAAC EULÁLIO DE
CASTRO, o Partido não apresentou recibo de doação (Res-TSE nº 23.546/2017, artigo 11);
5.3 O partido não comprovou o gasto com despesa de convenção de R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais)(fl. 04) e há dois
saques com cheque s nos valores de R$ 379( trezentos e setenta e nove reais) e outro de R$ 1910,00 (um mil
novecentos e dez reais) os quais também não foram comprovados a destinação(fl 44) (Res-TSE nº 23.546/2017, artigo
18);
5.4. Não foi entregue o Livro razão e que deverá ser registrado em Cartório Público (Res-TSE nº 23.546/2017, artigo 25);
5.5 Extratos bancários referente ao período da abertura da conta bancaria estão incompletos, só consta o extrato do
mês de setembro/ 2016;
Destarte, em consonância ao que dispõe o art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, propõe-se a baixa dos autos em
diligência, a fim de que a executiva municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB de Pacajus, observado o
prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação no DJE, manifeste-se acerca do exposto no item 5 e seus subitens.
É o relatório. À consideração superior.
Pacajus, 07 de março de 2017.
Anne U.F.Raulusaitis
Técnica Judiciária - 49ªZE
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Atos Diversos
INTIMAÇÃO - DILIGENCIAS - PC DEM PACAJUS
Assunto: Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2016
Interessado: PARTIDO DEMOCRATA- DEM
Município: Pacajus/CE
Processo: n.º 16-34.2015.6.06.0049 (14522/2017)
Adv. FÁBIO COUTINHO PEREIRA OAB/CE N: 24176-A
RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO
1.Submete-se à apreciação superior relatório técnico dos exames efetuados sobre a prestação de contas do PARTIDO
DEMOCRATAS- DEM, do município de Pacajus/CE, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados
no exercício de 2016, à luz das normas estabelecidas pela Lei nº 9.096/95 e das Resolução TSE Nº 23.546.
2.Tempestividade: as contas foram entregues no dia 02/05/2017, portanto, tempestivas, visto que o dia 30 de abril de 2017
recaiu em um domingo e 1º de maio é feriado nacional, a data máxima para entrega tempestiva da prestação de contas anual
do exercício financeiro ficou automaticamente prorrogada para o dia 2 de maio de 2017, em razão do disposto no art. 224 da
Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), não havendo, portanto, a edição de ato normativo do TSE para essa finalidade.
3.Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico nº 105, de 07/06/2017
(fl. 31).
4.Foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico nº 35, de 07/07/2017, o Edital nº 35/2017 para que o Ministério Público Eleitoral
ou os Partidos políticos pudessem impugnar as contas apresentadas, dentro do prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação,
não havendo impugnação das contas (fls. 41).
5.Do exame, foi constatado o seguinte:
5.1 Não há certidão de regularidade do CFC do profissional de contabilidade (Res-TSE nº 23.546/2017, artigo 29º, XXI) ;
5.2 Na peça Demonstrativo de Doações Recebidas(fl. 12), Partido não apresentou recibo de doação de R$ 380,00 (trezentos
e oitenta reais) doados por IRACI DA SILVA OLIVEIRA (Res-TSE nº 23.546/2017, artigo 11)
5.3 O partido não explicou o gasto de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais )(Res-TSE nº 23.546/2017, artigo 18)
5.4. Não foi entregue o Livro razão e que deverá ser registrado em Cartório Público (Res-TSE nº 23.546/2017, artigo 25)
6.Destarte, em consonância ao que dispõe o art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, propõe-se a baixa dos autos
em diligência, a fim de que a executiva municipal do PARTIDO DEMOCRATAS- DEM, observado o prazo de 30 (trinta) dias
a partir da publicação no DJE, manifeste-se acerca do exposto no item 5 e seus subitens.
É o relatório. À consideração superior.
Pacajus, 07 de março de 2017.
Anne U.F.Raulusaitis
Técnica Judiciária - 49ªZE

063ª Zona Eleitoral
Despachos
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
Processo nº 2236849-69.2009.6.06.0063 (Protocolo nº 21.685/2009)
Natureza: Recurso Criminal
Assunto: Ação Penal – Crime Eleitoral
Denunciante: Ministério Público Eleitoral da 063.ª Zona
Denunciado: Antonio Argeu Nunes Vieira
Advogados: Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (OAB/CE n.º 3.183), Viviane Diógenes Quezado (OAB/CE n.º 5.241), João
Marcelo Lima Pedrosa (OAB/CE n.º 12.511), Henrique Gonçalves de Lavor Neto (OAB/CE n.º 12.512), Mabel de Carvalho Silva
Portela (OAB/CE n.º 13.909), Janine Deodato Acciolly (OAB/CE n.º 12.376), Anne Carolinne Tavares Pereira (OAB/CE n.º
17.263), Marcelo Sobral Alcaide (OAB/CE n.º 17.264), Kelley Cristina Porto Bertosi (OAB/CE n.º 14.400), Patrícia Maria de
Castro Teixeira (OAB/CE n.º 15.673).
DESPACHO
R.H.
Diante da decisão de fls. 194/201, dos acórdãos de fls. 434/439 e fls. 612/617 e da certidão de trânsito em julgado às fls. 623,
determino:
a) a inscrição do nome do condenado Antônio Argeu Nunes Vieira no livro de rol dos culpados;
b) a notificação do condenado para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa da União em
caso de inadimplemento, da multa fixada na sentença de fls. 194/201, anteriomente fixada em 10 (dez) dias-multa, sendo o diamulta calculado na razão de 03 (três) salários mínimos vigentes na data do fato, quantia correspondente a R$ 12.450,00 (doze
mil, quatrocentos e cinquenta reais), tendo em vista que em agosto de 2008 (data da ocorrência do fato) o salário mínimo
correspondia ao valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais);
c) a intimação do apenado e do Ministério Público Eleitoral - MPE para comparecerem à audiência admonitória designada para
o dia 27/03/2018 às 16h30min, que se realizará no fórum da Comarca de Boa Viagem/CE, para que o réu tenha ciência das
condições estabelecidas na sentença de fls. 194/201;
d) o lançamento do ASE 337 (suspensão de direitos políticos), motivo/forma 7 - condenação criminal (art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar nº 64/90) no cadastro nacional dos eleitores para a inscrição nº 019313310744 de Antônio Argeu Nunes Vieira;
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e) a expedição da guia de execução penal nos moldes do art. 106 da LEP.
Expedientes necessários.
Boa Viagem-CE, 30 de novembro de 2017.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz da 063.ª Zona Eleitoral
Sentenças
Autos nº 91-02.2015.6.06.0063 (Ação Penal)
Protocolo nº 34.807/2015
Denunciante: Ministério Público Eleitoral - MPE
Denunciados: Maria Cleide Bezerra de Carvalho Ananias, Rosângela Leite Ribeiro, Mikaelle Teixeira Ramos, Rafael Sousa de
Carvalho e Josimar Moreira da Silva.
Advogados: Antonio Carlos Fernandes Pinheiro (OAB/CE nº 22.941), Antonio Carlos Fernandes Pinheiro Junior (OAB/CE nº
22.944), Fernando Caio de Queiroz Pinheiro (OAB/CE nº 31.637), Adélia Araújo Buriti (OAB/CE nº 31.475), Maria Rochelly
Ferreira dos Santos Amorim (OAB/CE nº 31.663), Samuel Nunes da Silva (OAB/CE nº 31.465)
SENTENÇA Nº 22/2018
Vistos etc.
Trata-se de Ação Penal originada de notícia-crime mencionando os denunciados em epígrafe devidamente qualificado nos
autos, como autores da infração prevista no art. 299 do Código Eleitoral c/c o art. 14, II do Código Penal.
Os autores do fato compareceram na audiência preliminar com proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério
Público Eleitoral realizada em 25/11/2015 na sala de audiências da 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem/CE, nos seguintes
termos: "MM Juiz uma vez preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público propõe suspensão condicional do processo
pelo prazo de 02(dois) anos com o cumprimento das seguintes condições: a) comparecimento mensal obrigatório ao Cartório
Eleitoral local para justificar e informar as atividades laborativas, até o 15º dia de cada mês; b) proibição de ausentar-se desta
Comarca por prazo superior a 08 (oito) dias, sem a devida autorização judicial; c) proibição de frequentar estabelecimentos
onde se vendam bebidas alcoólicas."
Aceita a proposta pelo autor do fato, a suspensão condicional do processo foi homologada em audiência preliminar (fls.
115/116)
Folhas de Frequência (126/249) dos denunciados, foram acostados aos autos após a homologação.
Às fls. 252/253, manifestação ministerial solicitando intimação dos réus MARIA CLEIDE BEZERRA DE CARVALHO ANANIAS,
MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS, JOSIMAR MOREIRA DA SILVA, para justificar a impontualidade no cumprimento do item 1 de
fls. 115, bem como que fosse estendido por mais um mês o período de comparecimento de MARIA CLEIDE BEZERRA DE
CARVALHO ANANIAS E MIKAELLE TEIXEIRA RAMOS, que foi deferido às fls. 255 dos presentes autos. Quanto aos réus
Rafael Sousa Carvalho e Rosângela Leite Ribeiro, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela extinção da punibilidade em
decorrência do fiel cumprimento das obrigações a eles imputadas
Devidamente intimados às fls. 257, 259 e 261, os réus citados no parágrafo anterior apresentaram justificativa, bem como, os
réus Maria Cleide Bezerra de Carvalho Ananias e Mikaelle Teixeira Ramos, compareceram ao Cartório Eleitoral para
assinatura da frequência de mais um mês (fls. 263/302)
Aberta nova vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral preconizou às fls. 304 pela extinção de punibilidade.
É o relatório. Decido.
A suspensão condicional do processo, como medida de despenalização processual ou indireta ou, ainda, profilática de
saneamento, foi criada a fim de evitar, nos crimes de menor gravidade, a imposição ou a execução da pena. Destarte, o
legislador infraconstitucional, partiu do princípio de que o que mais importa não é punir, mas integrar ou reintegrar o autor da
infração penal e reconduzi-lo à sociedade.
O autor infracional, com o advento da Lei no 9.099/95, acusado por crime cuja pena mínima em abstrato não exceda a um ano,
uma vez tendo preenchido os requisitos subjetivos exigidos em lei, poderá beneficiar-se do instituto da despenalização
concernente na extinção de punibilidade, que se dá pelo cumprimento das condições impostas por força da suspensão
processual. Impera no caso, a mitigação ao princípio da "obrigatoriedade" da ação penal.
A documentação acostada aos autos, demonstra que houve o cumprimento integral do acordo, nos termos propostos pelo
Ministério Público Eleitoral e homologado pelo Órgão Judicante, razão pela qual enseja a extinção do processo nos moldes do
§ 5º, do art. 89, da Lei n. 9.099/95. Destarte, extinta resta a pretensão punitiva do Estado em relação ao réu, pela renúncia
expressa por parte do Estado.
Isso posto, diante das considerações retromencionadas, observadas as condições previstas no § 5º, do art. 89, da lei n.
9.099/95, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Maria Cleide Bezerra de Carvalho Ananias, Rosângela Leite Ribeiro,
Mikaelle Teixeira Ramos, Rafael Sousa de Carvalho e Josimar Moreira da Silva referente ao ilícito capitulado nesse
processo, o que faço por sentença, para que surta todos os efeitos jurídicos e legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Boa Viagem/CE, 08 de março de 2018.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 063ª Zona/Respondendo
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Editais
EDITAL Nº 015/2018
ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/2018
O Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, 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 28 de
FEVEREIRO/2018.
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 março do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu,
____ Ticiane Cirene Reis Lins, Chefe de Cartório da 63ª ZE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63ª Zona - Respondendo
EDITAL Nº 016/2018
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
O Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63.ª Zona de Boa Viagem/CE - respondendo, 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 FEVEREIRO/2018, nesta 63ª Zona Eleitoral conforme abaixo discriminado:
ELEITOR
ASE 019 – FALECIMENTO
PEDRO VIEIRA DANTAS
VICENTE PEREIRA NETO
ANTONIO FEITOSA
ODELIA DE SOUSA JALES
RAIMUNDO NONATO MARREIRO
VICENTE CARLOS DOS SANTOS
ANTONIO JOSE DA SILVA
JOAO FELIX DE SOUSA
JOSELICIA ALVES
ALZEMIRA DE LEMOS ALBUQUERQUE
FRANCISCO AGNALDO PEREIRA DA SILVA
MARIA ZELIR RODRIGUES DE FARIAS
RAIMUNDA CANDEA DO NASCIMENTO
ZILDA DE ARAUJO VIANA SILVA
MARIA VIEIRA CARNEIRO
ANTONIO DE MELO CAVALCANTE
CICERO VERÇOSA LIMA
ANDERSON CARNEIRO DE SOUSA
CREUSA MARIA PEREIRA DA SILVA
ANTONIO LISBOA DA COSTA
JOSE JOANICIO BENEVINUTO DE SOUSA
AURILO BARBOSA DA SILVA
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MATOS
ONOFRE VIEIRA PINHO
FRANCISCO SOARES DE SOUSA
JOSE BATISTA DE MELO
JOSE ALVES BEZERRA
FRANCISCO GLAUBER CAMPOS CRISPIM
ASE 337 – SUSPENSÃO
IVANILDO DA CRUZ

INSCRIÇÃO ELEITOR
019238740760
019246470710
019196390736
037064190736
005428640752
039862570779
019391470710
019257210701
019237420710
019359800728
029487210787
019349580701
019245690760
019413090728
019254330704
019203150728
019276390779
072651260710
019279410787
019379780710
082492830728
090129070752
005288040752
005337210760
019322540728
005523190728
049365380701
063504970795
036314170701

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2018, Número 046

Fortaleza, sexta-feira, 9 de março de 2018

Página 43

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.
Dado e passado nesta cidade de Boa Viagem-CE, aos 06 (seis) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu,
____, Ticiane Cirene Reis Lins, Chefe de Cartório da 063.ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63ª Zona/Respondendo
EDITAL Nº 017/2018
ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS INDEFERIDOS
SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/2018
O Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63.ª 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 eleitores, a relação abaixo de alistamentos e
transferências INDEFERIDOS dos eleitores desta 63.ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 16 a 28 de FEVEREIRO/2018.
NOME
EDILTON MATHEUS MENDES

INSCRIÇÃO
0926.6023.0710

OPERAÇÃO
ALISTAMENTO

FRANCISCA ELIVANIA FERREIRA RODRIGUES

0533.4430.0787

TRANSFERÊNCIA

ANTONIO ERILSON DO NASCIMENTO

0380.2171.0744

TRANSFERÊNCIA

JOSE JAYRES GOMES DA COSTA

0675.6424.0701

TRANSFERÊNCIA

Dos pedidos indeferidos, poderá ser interposto recurso pelo eleitor, no prazo de 5 (cinco) dias, (Resolução TSE n.º 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 março do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu,
___, Ticiane Cirene Reis Lins, Chefe de Cartório da 063.ª ZE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63ªZE - Respondendo
EDITAL Nº 013/2018
DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS
O Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63ª Zona de Boa Viagem, no uso de suas atribuições
legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, pelo prazo de 3 (três) dias, que foi
detectada, no batimento das informações constantes do cadastro eleitoral, realizada pelo TSE em 19/02/2018, a Duplicidade nº
1DCE1802555474 referente às inscrições abaixo especificadas:
Inscrição: 0276.0477.0728 UF: CE
Zona: 116 Seção: 0090
Data do Domicílio: 15/04/1986
Nome: FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA Sexo: FEMININO
Nascimento: 23/09/1942 Município: BOA VIAGEM - CE
Mãe: RITA BELFINA DE SOUSA
Pai: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA
Inscrição: 0478.1377.0760 UF: CE
Zona: 063 Seção: 0078
Data do Domicílio: 18/11/1996
Nome: FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA Sexo: FEMININO
Nascimento: 23/09/1942 Município: BOA VIAGEM - CE
Mãe: RITA DELFINA DE SOUSA
Pai: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA
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, aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, ___,
Soraya Vieira Neves, Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente edital.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63ª Zona - Respondendo
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EDITAL Nº 012/2018
DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS
O Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63ª Zona de Boa Viagem, no uso de suas atribuições
legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, pelo prazo de 3 (três) dias, que foi
detectada a coincidência referente às inscrições abaixo especificadas:
Inscrição: 0423.4861.0779 UF: CE
Zona: 063 Seção: 0106
Data do Domicílio: 27/05/1994
Nome: JOSIAS Sexo: MASCULINO
Nascimento: 16/04/1977 Município: PEDRA BRANCA - CE
Mãe: GERALDA FRANCISCA DAS CHAGAS
Pai: NÃO CONSTA
Inscrição: 2754.3188.0167 UF: CE
Zona: 063 Seção: 0146
Data do Domicílio: 25/04/2016
Nome: JOSIAS DAS CHAGAS Sexo: MASCULINO
Nascimento: 16/04/1977 Município: PEDRA BRANCA - CE
Mãe: GERALDA FRANCISCA DAS CHAGAS
Pai: NÃO CONSTA
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, aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, ___,
Soraya Vieira Neves, Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente edital.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63ª Zona - Respondendo

065ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
NOTIFICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PDT – VARJOTA/CE – EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 16-41.2017.6.06.0079 (Protocolo n.º 14.548/2017)
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016 – Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
Interessado: Partido Democrático Trabalhista - PDT - Varjota/CE
Advogado: AMANDA TELES MENDES - OAB/CE 30642.
Publica-se, para ciência do advogado do Partido dos Trabalhadores - PT - Varjota/CE, Dra. AMANDA TELES MENDES
OAB/CE 30642, para, no prazo comum de 3 (três) dias, se manifestar acerca dos itens 6 e 9 do Exame da Prestação de
Contas Anual Sem Movimentação de Recursos – Exercício 2016, conforme despacho do MM. Juiz da 65ª ZE - Cariré e exame
técnico, abaixo:
DESPACHO
Recebi hoje.
Tendo em vista a manifestação da Representante Legal do Ministério Público de fls. 22/24, DETERMINO:
1. A abertura de vista aos interessados para se manifestar, no prazo comum de 3 (três) dias, sobre as informações contantes
nos itens 6 e 9 do Exame da Prestação de Contas Anual Sem Movimentação de Recursos – Exercício 2016.
2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, a conclusão do feito para julgamento, nos termos do inciso
VIII, do art. 45, e art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015
Expedientes necessário.
Cariré/CE, 06 de março de 2018.
GILVAN BRITO ALVES FILHO
Juiz Eleitoral da 65ª Zona
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL SEM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO DE 2016
Nos termos da Resolução TSE n.º 23.464/2015, art. 28, § 3º e art. 45, procedeu-se a análise da prestação de contas do Partido
Democrático Trabalhista - PDT, do município de Varjota, referente ao exercício de 2016, a fim de verificar, dentre outras
formalidades, se não houve a movimentação de recursos conforme declarado, sendo examinados os seguintes pontos:
1. Tempestividade: as contas foram entregues no dia 02/05/2017, portanto, tempestivas, visto que o dia 30 de abril de 2017
recaiu em um domingo e 1º de maio é feriado nacional, a data máxima para entrega tempestiva da prestação de contas anual
do exercício financeiro ficou automaticamente prorrogada para o dia 2 de maio de 2017, em razão do disposto no art. 224 da
Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), não havendo, portanto, a edição de ato normativo do TSE para essa finalidade.
2. Declaração de ausência de movimentação de recursos: foi preenchida de acordo com o modelo disponível na página do
TSE e assinada pelos representantes do partido, conforme consulta realizada no SGIPWEB.
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3. Representação processual: o partido está representado por advogado com procuração devidamente assinada pelos
representantes do órgão partidário municipal, conforme o disposto na Resolução TRE/CE n.º 549/2014, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico em 21/05/2014, que trata da obrigatoriedade da constituição de advogado nos processos de prestação de
contas partidárias anuais.
4. Impugnação: o edital referente à declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício financeiro de 2016, com
os nomes dos respectivos responsáveis, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3(três) dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/05/2017 e não houve impugnação
(art. 45, I, Res. TSE n. 23.464/2015), conforme certidão de fl. 12.
5. CNPJ: o órgão partidário possui CNPJ, conforme consulta realizado no SGIPWEB.
6. Extratos bancários: conforme certidão de fl. 16, bem como relatório extraído do SPCA – Extrato Bancário, constam para o
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Varjota, referente ao exercício de 2016, as seguintes contas bancárias: conta nº
100587, do Banco Bradesco, aberta em 01/08/2016, com movimentação financeira; conta nº 26395, do Banco Bradesco,
aberta em 16/08/2016, sem movimentação financeira. Das mencionadas contas, o Banco Bradesco forneceu à Justiça Eleitoral
extrato eletrônico do movimento financeiro do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Varjota, referente ao exercício de
2016, conta nº 100587, apesar de constar nos autos, à fl. 03, declaração de que não houve movimentação financeira na conta
corrente em referência, desde a data de sua abertura em 10/08/2016 ate 20/04/2017.
7. Emissão de recibos: conforme certidão de fl. 11, não foi constatada a eventual emissão de recibos de doações referentes ao
PDT de Varjota, no exercício a que se refere as contas, conforme planilha que contém a relação dos recibos de doação
emitidos pelos partidos políticos, extraída da intranet do TRE/CE http://intranet.tre-ce.jus.br/portal-das-zonas/partidospoliticos/prestacao-de-contas-anual/recebimento-e-distribuicao-de-fundo-partidario.
8. Fundo Partidário: conforme certidão de fl. 10 e de acordo com a consulta realizada no link no da intranet do TRE/CE
http://intranet.tre-ce.jus.br/portal-das-zonas/partidos-politicos/prestacao-de-contas-anual/recebimento-e-distribuicao-de-fundopartidario, com relação ao Recebimento e Distribuição do Fundo Partidário – Exercício 2016, consta que a Direção Nacional e
Estadual do PDT não distribuiu recursos do Fundo Partidário.
9. Destarte, em consonância ao que dispõe o art. 45, IV, da Resolução 23.464/2015, manifesta-se essa comissão de análise
pela improcedência da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tendo em vista o exposto no item 6 do
presente parecer, ou seja, existência de movimentação financeira, no exercício de 2016, na conta do PDT de Varjota de nº
100587, do Banco Bradesco.
É o parecer. À consideração superior.
Cariré, 22 de fevereiro de 2018.
João Arilo Teixeira de Araújo Júnior
Chefe de Cartório
NOTIFICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PT – VARJOTA/CE – EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 23-33.2017.6.06.0079 (Protocolo n.º 32.060/2017)
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016 – Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
Interessado: Partido dos Trabalhadores - PT - Varjota/CE
Advogado: JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO FREITAS - OAB/CE 8274.
Publica-se, para ciência do advogado do Partido dos Trabalhadores - PT - Varjota/CE, Dr. JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO
FREITAS OAB/CE 8274, para, no prazo comum de 3 (três) dias, se manifestar acerca dos itens 6 e 9 do Exame da
Prestação de Contas Anual Sem Movimentação de Recursos – Exercício 2016, conforme despacho do MM. Juiz da 65ª ZE Cariré e exame técnico, abaixo:
DESPACHO
Recebi hoje.
Tendo em vista a manifestação da Representante Legal do Ministério Público de fls. 27/29, DETERMINO:
1. A abertura de vista aos interessados para se manifestar, no prazo comum de 3 (três) dias, sobre as informações contantes
nos itens 6 e 9 do Exame da Prestação de Contas Anual Sem Movimentação de Recursos – Exercício 2016.
2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, a conclusão do feito para julgamento, nos termos do inciso
VIII, do art. 45, e art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015
Expedientes necessário.
Cariré/CE, 06 de março de 2018.
GILVAN BRITO ALVES FILHO
Juiz Eleitoral da 65ª Zona
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL SEM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO DE 2016
Nos termos da Resolução TSE n.º 23.464/2015, art. 28, § 3º e art. 45, procedeu-se a análise da prestação de contas do Partido
dos Trabalhadores - PT, do município de Varjota, referente ao exercício de 2016, a fim de verificar, dentre outras formalidades,
se não houve a movimentação de recursos conforme declarado, sendo examinados os seguintes pontos:
1. Tempestividade: as contas foram entregues no dia 19/09/2017, portanto, intempestivas, visto que o dia 30 de abril de 2017
recaiu em um domingo e 1º de maio é feriado nacional, a data máxima para entrega tempestiva da prestação de contas anual
do exercício financeiro ficou automaticamente prorrogada para o dia 2 de maio de 2017, em razão do disposto no art. 224 da
Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), não havendo, portanto, a edição de ato normativo do TSE para essa finalidade.
2. Declaração de ausência de movimentação de recursos: foi preenchida de acordo com o modelo disponível na página do
TSE e assinada pelos representantes do partido, conforme consulta realizada no SGIPWEB.
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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3. Representação processual: o partido está representado por advogado com procuração devidamente assinada pelos
representantes do órgão partidário municipal, conforme o disposto na Resolução TRE/CE n.º 549/2014, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico em 21/05/2014, que trata da obrigatoriedade da constituição de advogado nos processos de prestação de
contas partidárias anuais.
5. CNPJ: o órgão partidário possui CNPJ, conforme consulta realizado no SGIPWEB.
6. Extratos bancários: conforme certidão de fl. 21, bem como relatório extraído do SPCA – Extrato Bancário, constam para o
Partido dos Trabalhadores – PT de Varjota, referente ao exercício de 2016, a seguinte conta bancária: conta nº 86754, do
Banco Bradesco, aberta em 27/06/2012, com movimentação financeira. O Banco Bradesco forneceu à Justiça Eleitoral extrato
eletrônico do movimento financeiro do Partido dos Trablhadores - PT – PDT de Varjota, referente ao exercício de 2016, conta
nº 86754,
apesar de constar nos autos, à fl. 02, declaração de que não houve movimentação financeira na conta corrente em referência.
7. Emissão de recibos: conforme certidão de fl. 14, não foi constatada a eventual emissão de recibos de doações referentes ao
PDT de Varjota, no exercício a que se refere as contas, conforme planilha que contém a relação dos recibos de doação
emitidos pelos partidos políticos, extraída da intranet do TRE/CE http://intranet.tre-ce.jus.br/portal-das-zonas/partidospoliticos/prestacao-de-contas-anual/recebimento-e-distribuicao-de-fundo-partidario.
8. Fundo Partidário: conforme certidão de fl. 15 e de acordo com a consulta realizada no link no da intranet do TRE/CE
http://intranet.tre-ce.jus.br/portal-das-zonas/partidos-politicos/prestacao-de-contas-anual/recebimento-e-distribuicao-de-fundopartidario, com relação ao Recebimento e Distribuição do Fundo Partidário – Exercício 2016, consta que a Direção Nacional e
Estadual do PT distribuiu recursos do Fundo Partidário apenas para oas Diretórios Municipais de Mauriti (R$ 20.000,00) e de
Nova OLinda (R$ 35.000,00).
9. Destarte, em consonância ao que dispõe o art. 45, IV, da Resolução 23.464/2015, manifesta-se essa comissão de análise
pela improcedência da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, tendo em vista o exposto no item 6 do
presente parecer, ou seja, existência de movimentação financeira, no exercício de 2016, na conta do PT de Varjota de nº
86754, do Banco Bradesco.
É o parecer. À consideração superior.
Cariré, 22 de fevereiro de 2018.
João Arilo Teixeira de Araújo Júnior
Chefe de Cartório

073ª Zona Eleitoral
Despachos
SUSPENSAO DOS DIREITOS POLITICOS
DESPACHO
Expediente:
(Protocolo nº 5064/2018)
Assunto:
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
CARLOS JOSE LIMA GOMES
Recebi hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos de CARLOS JOSE LIMA GOMES, filho de Eneas Ferreira Gomes e Maria de
Lourdes Lima Gomes, nascido em 24/08/1973, natural de Ubajara/CE, com a inscrição eleitoral de nº 034982240787, em razão
de condenação criminal exarada nos autos do processo nº 2017.07.1.002681-5, cujo trânsito em julgado ocorreu em
16/11/2017, tombado na 2ªVara Criminal de Taguatinga, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do CP c/c art. 14, II,
do CP.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores, DETERMINO o
lançamento da suspensão dos direitos políticos por meio do código ASE 337 (motivo/forma 7 – condenação criminal) no
cadastro eleitoral de CARLOS JOSE DE LIMA GOMES, inscrição Nº 044360470795, com fundamento no art. 15, inciso III, da
Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral), no art. 1º, inciso I, alínea e, da LC nº64/90,
e no Provimento CGE nº 06/2009, que aprovou as instruções para utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor
– ASE, em razão do delito praticado.
Expedientes necessários
Após, arquive-se.
Ibiapina – CE, 08 de março de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA/IBIAPINA-CE
Editais
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
EDITAL No 19/2018
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
(PRAZO: 15 DIAS)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, MM. Juiz Eleitoral desta 73a Zona de
Ibiapina, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
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TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme estabelecido nos termos dos arts.
71, IV e 77, II do Código Eleitoral, que nesta data foi CANCELADA a inscrição da eleitora abaixo identificada, pertencente a
esta 73ª Zona Eleitoral, em razão de seu falecimento, registrado no respectivo Cartório de Registro Civil, sendo recebido em
08/03/2018 no sistema PAD sob o número 3908/2018.
Nome
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA
MOREIRA

Inscrição
021027830787

Data óbito
10/12/2017

Cartório
Cartório 6ºDistrito de Maceió Maceió/Al

E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, e que no futuro ninguém alegue
ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz fosse o presente edital publicado e afixado no local de costume pelo
prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que terão prazo de 05 (cinco) dias para contestar. Dado e passado nesta
cidade de Ibiapina, estado do Ceará, aos 08 (oito) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, _______
[Clayton da Cunha Lima], Assistente I da Chefia do Cartório Eleitoral da 73ª ZE/IBIAPINA/CE, preparei e conferi o presente
edital, que é subscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Anderson Alexandre Nascimento Silva.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
a
Juiz Eleitoral da 73 ZE/CE
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
EDITAL No 20/2018
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
(PRAZO: 15 DIAS)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, MM. Juiz Eleitoral desta 73a Zona de
Ibiapina, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme estabelecido nos termos dos arts.
71, IV e 77, II do Código Eleitoral, que nesta data foi CANCELADA a inscrição do eleitor abaixo identificado, pertencente a esta
73ª Zona Eleitoral, em razão de seu falecimento, registrado no respectivo Cartório de Registro Civil, sendo recebido em
08/03/2018 no sistema PAD sob o número 3107/2018.
Nome
Inscrição
Data óbito
Cartório
FRANCIVALDO DAS CHAGAS
018047910728
10/04/2017
Cartório 03 Circunscrição –
Centro - Rio de Janeiro/RJ
E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, e que no futuro ninguém alegue
ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz fosse o presente edital publicado e afixado no local de costume pelo
prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que terão prazo de 05 (cinco) dias para contestar. Dado e passado nesta
cidade de Ibiapina, estado do Ceará, aos 08 (oito) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, _______
[Clayton da Cunha Lima], Assistente I da Chefia do Cartório Eleitoral da 73ª ZE/IBIAPINA/CE, preparei e conferi o presente
edital, que é subscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Anderson Alexandre Nascimento Silva.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
a
Juiz Eleitoral da 73 ZE/CE

079ª Zona Eleitoral
Decisões
PROTOCOLO: 50.944/2016
PROCESSO: 83-16.2016.6.06.0087
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO - Propaganda Eleitoral - Antecipada
REPRESENTANTE(S): - partido social democRÁTICO – PSD (gRAÇA/CE)
REPRESENTADO(S): - Maria iraldice de alcantara; adalberto de brito linhares; jardel ximenes de sousa; francisco
rodrigues lopes; clineo rodrigues neto e; antonio marcos jorge.
ADVOGADos: antonio joão de morais júnior - OAB/CE 32.378
DECISÃO
Vistos etc.
Os requerentes solicitam por intermédio da petição, de fls. 171/176, o parcelamento da multa que lhes foram imposta por esta
Justiça Especializada pela prática de propaganda eleitoral irregular na modalidade antecipada.
Os interessados requerem que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada no acórdão de
fls. 127/149, seja dividida em 60 (sessenta) parcelas.
É o relatório, no essencial.
O requerimento em análise encontra fundamento legal no artigo 11, §8º, inciso III, e §11, da Lei n.º 9.504/1997 e artigo 10 da
Lei n.º 10.522/2002. Trata-se, com efeito, de corolário da regra disposta no artigo 805, caput, do CPC.
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre a possibilidade de parcelamento de multa eleitoral imposta a candidato,
consoante se infere do seguinte julgado:
CONSULTA. SENADOR DA REPÚBLICA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. INEXISTÊNCIA NO ÂMBITO
DA JUSTIÇA ELEITORAL. PARCELAMENTO DE MULTA. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
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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(...)
3. O parcelamento de débito oriundo da aplicação de multa eleitoral, embora inadmissível a "certidão positiva com efeitos
negativos", obtido na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou na Justiça Eleitoral, possibilita o reconhecimento da quitação
eleitoral, para fins de pedido do registro de candidatura, desde que tal parcelamento tenha sido requerido e obtido antes de tal
pedido, estando devidamente pagas as parcelas vencidas.
(TSE - Consulta n.º 1.576 - Res. Nº 22.783/2008 - Relator Ministro Felix Fischer - Publicado no DJE de 21/5/2008, p. 8)
Acerca do assunto, trazemos também à colação precedentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, a seguir transcritos:
ACÓRDÃO RE 3375
RECURSO ELEITORAL Nº 3375 (33-75.2012.6.06.0104) - CLASSE 30
ORIGEM: MARACANAÚ-CE (104ª ZONA ELEITORAL - MARACANAÚ)
RELATOR(A): DESEMBARGADOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
RECORRENTE(S): ANTÔNIO DE PAIVA DANTAS
ADVOGADO(S): ANTÔNIO DE PAIVA DANTAS
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. MULTA ELEITORAL. PARCELAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Eleitoral em representação interposto contra decisão que deferiu, em parte, pedido de parcelamento de
multa imposta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em decorrência de condenação por propaganda eleitoral
antecipada. Foi deferido o parcelamento em 10 (dez) vezes e não em 60 (sessenta) como pleiteado.
2. O parcelamento do valor da multa aplicada pela Justiça Eleitoral há de ser nos moldes em que não prejudique o
caráter sancionatório nem o pedagógico da pena, de forma que, ao efetuar mensalmente o pagamento do débito, o
infrator lembre acerca da conduta irregular que acarretou a imposição da multa.
3. O parcelamento em 60 (sessenta) meses observará o caráter pedagógico da pena, já que se estenderá por longo período,
bem como atenderá à condição financeira do infrator.
4. Parcelamento da multa aplicada em 60 (sessenta) meses.
5. Recurso conhecido e provido.
DECISAO: A Corte, por unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, conhece do recurso para dar-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Ausente, eventualmente, o Juiz Cid Marconi Gurgel de Souza.
(TRE-CE - . ACÓRDÃO RE Nº 3375, DE 07/07/2014, REL. DESEMBARGADOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES
MORAES, PUBLICAÇÃO, EM 11/07/2014 - DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO N. 124, PAG. 13)
RECURSO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DE MULTA ELEITORAL - FUNDAMENTO LEGAL - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
- DIREITO SUBJETIVO - PROVIMENTO. - Com o advento da Lei n. 12.891/2013, o parcelamento de dívidas decorrentes de
multas eleitorais se tornou questão incontroversa e indiscutível, porquanto o legislador garantiu a operação como um direito
assegurado ao cidadão - seja ele eleitor ou candidato - e aos partidos políticos.
(TRE-SC - RDJE: 27230 SC, Relator: LUIZ HENRIQUE MARTINS PORTELINHA, Data de Julgamento: 04/06/2014, Data de
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 96, Data 12/06/2014, Página 5)
Por oportuno, colaciono ainda trecho do voto proferido pelo eminente Juiz do TRE-SC, Doutor LUIZ HENRIQUE MARTINS
PORTELINHA, proferido nos autos do retrocitado RDJE: 27230 SC:
"Logo, no novo contexto normativo, não há falar em comprovação de impossibilidade de pagamento integral do débito em
razão da situação financeira do devedor, nem mesmo em face do valor da sanção imposta, e tampouco em necessidade de
apresentação da declaração do imposto de renda."
Isso posto, DEFIRO o pedido dos representados, no sentido de possibilitar o pagamento da multa em epígrafe em 60
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas.
Devem os requerentes comparecer mensalmente ao Cartório Eleitoral para emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU),
devidamente atualizada, conforme planilha de multas eleitorais constante do site da intranet deste Tribunal, no prazo de 30
(trinta) dias contados da publicação desta decisão, e as demais, sucessivamente, no prazo de 30 (trinta) dias após o
vencimento da primeira, e em seguida providenciar mensalmente a juntada daquelas que já foram pagas, sob pena das
providências constantes do artigo 3º da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Deverá, ainda, o Cartório Eleitoral cientificar os requerentes de que a inobservância do pagamento de qualquer das parcelas,
no prazo estipulado, ensejará o vencimento antecipado das parcelas vincendas, com a consequente remessa dos autos à
Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de inscrição na Dívida Ativa da União.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Reriutaba/CE, 21 de fevereiro de 2018.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral da 79ª ZE
Editais
EDITAL Nº 5/2018 (PRAZO: 10 DIAS)
(Relação de Inscrições, Transferências, Revisões e Segundas Vias)
O Excelentíssimo Senhor PAULO JEYSON GOMES ARAÚJO, Juiz Eleitoral da 79ª Zona, por nomeação legal, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que de acordo com a Legislação Eleitoral vigente,
foram deferidos por este Juízo Eleitoral os pedidos de inscrição, transferência, revisão e segunda via dos eleitores da relação
que está disponível neste Cartório Eleitoral da 079ª Zona, referentes ao período de 01 a 15 de fevereiro de 2018.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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E, pelo presente EDITAL que será afixado no Átrio do Cartório Eleitoral desta 079ª Zona situado no Fórum da cidade de
Reriutaba-CE, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, intima os interessados para apresentarem, querendo, a oposição
que tiverem, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 17, § 1º c/c o art. 18, § 5º da Resolução TSE nº 21.538/2003 e demais
normas relativas à espécie.
Dado e passado nesta Cidade de Reriutaba-CE, no Cartório da 79ª Zona Eleitoral, aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, _______ José Adail Pontes, servidor requisitado, digitei-o e eu, _______ Francisca
Tânia de Mesquita, Chefe de Cartório substituta desta 79ª ZE, conferi o presente Edital.
PAULO JEYSON GOMES ARAÚJO
Juiz da 79ª Zona Eleitoral

091ª Zona Eleitoral
Sentenças
DUPLICIDADE/PLURALIDADE BIOMÉTRICA - MARIA PAULA DOS SANTOS - ZE 091
SENTENÇA Nº 03/2018
COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA
PROCESSO: 2-84.2018.6.06.0091
PROTOCOLO: 3.910/2018
NATUREZA: DUPLICIDADES/PLURALIDADES DE DADOS BIOMÉTRICOS
INTERESSADOS: MARIA PAULA DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos etc.
MARIA PAULA DOS SANTOS, na data de 23/02/2018, compareceu ao Cartório Eleitoral desta 91ª Zona de Tabuleiro do
Norte/CE, devido ao recebimento, tardio, de uma notificação da Justiça Eleitoral (fl. 05) informando que a mesma estava
envolvida em uma duplicidade biométrica e que teria sua inscrição eleitoral cancelada.
Diante disso, foi verificado que, em um batimento do dia 25/01/2018, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma comunicação de
coincidência (1DBR1802544575) para esta Zona Eleitoral, referente à eleitora supracitada.
MARIA PAULA DOS SANTOS, então, preencheu o Requerimento de Regularização de Inscrição (RRI) e entregou documentos
(fls. 04/12), incluindo nestes o seu título de eleitor.
Foi publicado edital para conhecimento dos interessados (art. 35 da resolução TSE nº. 21.538/2003), tendo decorrido o prazo
sem qualquer manifestação (fl. 16).
Vieram-me os autos conclusos.
Breve relatório. Decido.
Trata-se de processo de duplicidade de inscrição eleitoral, em que o cruzamento de informações realizado pelo TSE detectou
haver dois títulos eleitorais pertencentes à mesma eleitora, tendo em vista a identidade entre quase todas as informações,
conforme se vê abaixo:
1) Inscrição: 011420300787 UF: PA Zona: 18 Seção: 46
Nome: MARIA PAULA DE OLIVEIRA Sexo: FEMININO Nascimento: 19/07/1945
Mãe: VICENCIA PAULA DE OLIVEIRA Pai: OLIMPIO PAULA DE OLIVEIRA
CPF: 365.951.442-04
2) Inscrição: 089622640728 UF: CE Zona: 91 Seção: 114
Nome: MARIA PAULA DOS SANTOS Sexo: FEMININO Nascimento: 19/07/1945
Mãe: VICENCIA PAULA DE OLIVEIRA Pai: OLIMPIO PAULA DE OLIVEIRA
CPF: 309.729.903-30
Como pode ser observado nos dados acima, a filiação e a data de nascimento de ambas as eleitoras são idênticas. No
entanto, o nome da eleitora mostra-se distinto.
Ademais, a eleitora MARIA PAULA DOS SANTOS informou que a inscrição eleitoral nº 011420300787 não pertence a ela, mas
sim à sua irmã MARIA PAULA DE OLIVEIRA, que mora em Altamira-PA. Afirmou, ainda, que não é gêmea, e que a
coincidência na data de nascimento entre as duas inscrições acima mencionadas decorre de erro na documentação de sua
irmã. Tal alegação é corroborada, também, pelo número divergente no Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Coincidência eleitoral é o resultado do cruzamento de informações no cadastro, cujo objetivo é identificar a possibilidade de
duas ou mais inscrições correspondentes a um mesmo eleitor – duplicidade/pluralidade (Resolução TSE n.º 21.538/03, art. 33,
caput), a fim de propiciar um sistema cada vez mais eficiente, transparente e livre de falhas.
O art. 41 da Resolução TSE nº. 21.538/03 estabelece a competência, na esfera administrativa, para o exame e decisão a
respeito das situações de coincidências.
O Juiz Eleitoral é competente para decidir sobre as duplicidades cuja inscrição mais recente pertença a sua zona eleitoral e
sobre as pluralidades que envolvam inscrições efetuadas em sua zona eleitoral.
Da análise do espelho do cadastro das inscrições envolvidas em coincidência, percebe-se que, consoante toda a
documentação acostada nos autos, a eleitora MARIA PAULA DOS SANTOS comprova a sua devida identidade perante a
Justiça Eleitoral, sendo de bom alvedrio a regularização de sua situação eleitoral.
A Resolução TSE nº. 21.538/2003, regulamentando o alistamento e serviços eleitorais mediante processamento eletrônico de
dados, entre outros, em seu artigo 42, estabelece que o juiz eleitoral só poderá determinar a regularização da inscrição eleitoral
pertencente à sua jurisdição, bem como se faz necessária a comunicação à autoridade judiciária competente de qualquer
inscrição de outra zona eleitoral para se atestar a regularidade, senão vejamos:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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“Art. 42. O juiz eleitoral só poderá determinar a regularização, o cancelamento ou a suspensão de inscrição que pertença à sua
jurisdição.
Parágrafo único. A autoridade judiciária que tomar conhecimento de fato ensejador do cancelamento de inscrição liberada ou
regular, ou da necessidade de regularização de inscrição não liberada, cancelada ou suspensa, efetuada em zona eleitoral
diferente daquela em que tem jurisdição, deverá comunicá-lo à autoridade judiciária competente, para medidas cabíveis, por
intermédio da correspondente corregedoria regional.
Isto posto, por imperativo do disposto no caput do art. 42 da Resolução TSE nº. 21.538/2003, DETERMINO que se proceda a
regularização da inscrição nº. 089622640728, pertencente a esta 91ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará.
Notifique-se a eleitora MARIA PAULA DOS SANTOS, para que compareça à sede do cartório eleitoral da 91ª Zona Eleitoral
(Tabuleiro do Norte/CE), a fim de se efetuar a devida revisão eleitoral de seus dados biométricos.
Oficie-se, em consonância com o parágrafo único do artigo 42 da Resolução TSE nº. 21.538/2003, o TRE-PA, Zona Eleitoral
18, via Corregedoria Regional, acerca do conteúdo desta decisão, para efetuar as providências que entender devidas.
Digite-se a presente decisão no sistema da base de coincidência.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transcorrido o tríduo legal sem interposição de recurso, arquivem-se os autos com as cautelas legais.
Expedientes necessários.
Tabuleiro do Norte/CE, 06 de março de 2018.
Flávia Setúbal de Souza Duarte
Juíza da 91ª Zona Eleitoral (Respondendo)
Editais
INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS - FEVEREIRO 2018 - ZE 091
EDITAL Nº 08/2018
PRAZO: 10 DIAS
PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS - PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018.
A DRA. FLÁVIA SETÚBAL DE SOUZA DUARTE, MM. Juíza Eleitoral respondendo por esta 91a Zona, que abrange os
municípios de Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe, com sede no primeiro, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
- Considerando o disposto no art. 15 do Provimento N.º 7/2014-CRE/CE;
- Considerando ainda o teor do subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários (edição 2014) da
Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o período de 01/02/2018 A 28/02/2018, nesta 91ª Zona Eleitoral, com
fundamento nos arts. 71 e 77 do Código Eleitoral combinado com o art. 15 da Constituição Federal.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, bem como no átrio deste Fórum/Cartório Eleitoral. Dado e
passado nesta cidade de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, 91ª Zona Eleitoral, ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano
de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, _____________ [Davi Oliveira Peixoto], Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi.
Flávia Setúbal de Souza Duarte
Juíza Eleitoral da 91ªZE (Respondendo)
RELATÓRIO DE AFIXAÇÃO - 16/02/18 A 28/02/18 - ZE 091
EDITAL Nº 09/2018
PRAZO: 10 DIAS
RELAÇÃO DE ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES E SEGUNDAS VIAS DOS MUNICÍPIOS DE TABULEIRO
DO NORTE/CE E SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE - DEFERIDOS - PERÍODO 16/02/2018 A 28/02/2018.
A DRA. FLÁVIA SETÚBAL DE SOUZA DUARTE, MM. Juíza Eleitoral respondendo por esta 91a Zona, que abrange os
municípios de Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe, com sede no primeiro, Estado do Ceará, por nomeação
legal etc.
- Considerando o disposto no art. 7º, § 2º da Lei nº. 6.996/1982, de 07/06/1982, bem como art. 17, § 1º, e, art. 18, § 5º, ambos
da Res. TSE n.º 21.538/2003;
- Considerando o teor do item 6.30, seção II, Capítulo VI, Título VI, página 47, do Manual de Procedimentos Cartorários (edição
2014) da Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará.
FAZ SABER a todos aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra disponível para
consulta pelos partidos políticos locais e a quem possa interessar, no átrio deste Fórum/Cartório Eleitoral, localizado na Rua
Maia Alarcon, 433, Centro, Tabuleiro do Norte/CE, as relações de eleitores dos municípios de Tabuleiro do Norte/CE e São
João do Jaguaribe/CE, com o respectivo número de inscrição eleitoral, referentes ao período de 16/02/2018 a 28/02/2018, que
tiveram seus pedidos de ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES OU SEGUNDAS VIAS, conforme o caso,
deferidos e processados eletronicamente pelo Tribunal Superior Eleitoral -TSE.
E, pelo presente EDITAL, intima as agremiações partidárias e a todos os interessados para, querendo, apresentarem a
oposição que tiver no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação deste edital. Dado e passado nesta cidade de Tabuleiro
do Norte, Estado do Ceará, 91ª Zona Eleitoral, ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu,
_____________ [Davi Oliveira Peixoto], Chefe de Cartório, o digitei e subscrevi.
Flávia Setúbal de Souza Duarte
Juíza Eleitoral da 91ªZE (Respondendo)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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092ª Zona Eleitoral
Sentenças
PUBLICAÇÃO - SENTENÇA - REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
Autos n° 6-21.2018.6.06.0092
Protocolo nº 4.324/2018
Natureza: Petição
Objeto: Certidão de Quitação por Tempo Indeterminado
Interessado: JOSÉ SARAIVA FILHO E MARIA GLAUBIA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)
SENTENÇA Nº 01/2018
Cuida-se de requerimento de Certidão de Quitação por Tempo Indeterminado, nos termos da Resolução TSE 21.920/2004, e
dispensa de multa por ausência às urnas, nas eleições municipais de 2016, formulado por Maria Glaubia de Araujo Oliveira em
favor de seu irmão, JOSÉ SARAIVA FILHO, inscrição eleitoral nº 0183 3388 0752, pessoa idosa com paralisia irreversível e
incapacitante. Situação essa que dificulta sobremaneira o exercício do voto.
O requerimento foi protocolado na Diretoria do Fórum Eleitoral de Fortaleza (DIFOR) e enviado para esta 92ª Zona por malote
digital em 28.02.2018.
Constam dos autos cópias do RG do eleitor e da requerente, dos laudos médicos, fls. 05-06, atestando sua condição de saúde,
bem como do instrumento de procuração (fls. 07-08).
À fl. 09, certidão da Chefia de Cartório, atestando que a inscrição do eleitor encontra-se na situação regular, porém, com
código ASE 094 (ausência às urnas) ativo, ensejando aplicação de multa, consoante espelho do cadastro de fl. 10.
É o relatório.
Decido.
A Resolução TSE nº 21.920/2004 dispõe em seu art. 2º que “o juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições
do parágrafo único do art. 1º ou de seu representante legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de
documentação comprobatória da deficiência, poderá expedir, em favor do interessado, certidão de quitação eleitoral, com
prazo de validade indeterminado”.
No caso em análise, o requerente comprovou a dificuldade para o exercício do voto tendo em vista ser idoso e impossibilitado
de locomover-se, conforme laudo médico pericial, à fl. 05, e no atestado médico de fl. 06.
Ante o exposto, considerando a necessidade de garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, preceito fundamental
do Estado democrático de direito, com fulcro no art. 2º, caput, da Resolução TSE nº 21.920/2004, DEFIRO o pedido e
determino a expedição de certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado, mediante anotação do ASE 396, motivo 4, em
favor de JOSÉ SARAIVA FILHO, portador do título eleitoral nº 0183 3388 0752. Outrossim, com base na faculdade de
dispensa de multa conferida aos juízes eleitorais pelo Código Eleitoral e pela Res. TSE nº 21.538/2003, dispenso a multa por
ausências às urnas, determinando o lançamento do código ASE 078 (quitação de multa) no cadastro do referido eleitor.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Barro-CE, 07 de março de 2018.
NIWTON DE LEMOS BARBOSA
Juiz Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral

094ª Zona Eleitoral
Despachos
Designação de audiência
Processo nº 16-30.2016.6.06.0094.
Protocolo n.º 144.869/2008
Natureza: Ação Penal. Transporte irregular de eleitores.
Réus: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES MESQUITA
ANTÔNIO IVAN RODRIGUES
FRANCISCO ROBERTO PINTO LEITE
FRANCISCO IRAN OLIVEIRA
Advogados: ANA RACHEL MAGALHÃES MESQUITA DE OLIVEIRA – OAB/CE Nº29.740
JOÃO HENRIQUE SABOYA MARTINS – OAB/CE Nº: 12.422
MARCOS DA SILVA MOREIRA - OAB/CE Nº: 8.030
JOSÉ MOREIRA LIMA JÚNIOR - OAB/CE Nº: 6.986
ANA PAOLA LOPES DE MELO CÉSAR - OAB/CE Nº: 14.356
ANTÔNIO KLEINER PIMENTEL DE ARAÚJO - OAB/CE Nº: 30.281
DESPACHO
Rh.
Designo audiência de instrução para o dia 23 de março de 2018, às 9h, na sala de audiência desta 94ª ZE/CE.
Intimem-se os denunciados, a representante do Ministério Público Eleitoral, bem como a Defensoria pública, caso algum
denunciado não tenha advogado.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Expedientes necessários.
Fortaleza, 05 de março de 2018.
Nádia Maria Frota Pereira
Juíza da 94ª Zona Eleitoral

098ª Zona Eleitoral
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS ¿ EXERCÍCIO 2016
EDITAL N.º 05/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2016
O Exmo Sr. José Arnaldo dos Santos Soares, Juiz Eleitoral da 98ª Zona, em respondência, no uso de suas atribuições legais
etc.,
prazo: 15 dias
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o(s) partido(s) político(s) abaixo
relacionado(s) apresentou(aram) ao Cartório Eleitoral da 98ª Zona de Itarema/CE Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos referente ao exercício de 2016, prevista no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995 e art. 28, § 3º, da Resolução TSE
nº 23.464/2015. Os documentos encontram-se disponíveis para exame em cartório, para que no prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação deste edital, qualquer interessado possa impugná-los mediante petição fundamentada e acompanhada
de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período.
Processo nº 30-65.2017.6.06.0098 – Protocolo nº 13.984/2017.
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro
de 2016.
Interessado: Partido Social Democrático PSD - Itarema/CE
Presidente: Francisco Junior de Albuquerque Diniz
Tesoureiro: Francisco Diogo Anastácio Silva
Advogado(a): Sem advogado constituído
Processo nº 29-80.2017.6.06.0098 – Protocolo nº 9205/2017.
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro
de 2016.
Interessado: Partido Social Liberal PSL - Itarema/CE
Presidente: Armando Luiz Gonçalves Silva Albano
Tesoureiro: Ana Célia Pereira Monteiro
Advogado(a): Rafael Monteiro Andrade Araújo – OAB/CE Nº 25353
Processo nº 27-13.2017.6.06.0098 – Protocolo nº 13662/2017.
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro
de 2016.
Interessado: Partido Verde PV - Itarema/CE
Presidente: Francisco Diniz Marques
Tesoureiro: Francisco Rony dos Santos
Advogado(a): Rafael Monteiro Andrade Araújo – OAB/CE Nº 25353
Processo nº 26-28.2017.6.06.0098 – Protocolo nº 13661/2017.
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro
de 2016.
Interessado: Partido Socialista Brasileiro PSB - Itarema/CE
Presidente: Maria Katarina Diniz Monteiro
Tesoureiro: Wesley Monteiro de Sousa
Advogado(a): Sem advogado constituído
Processo nº 28-95.2017.6.06.0098 – Protocolo nº 13669/2017.
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro
de 2016.
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB - Itarema/CE
Presidente: Rafael Monteiro Andrade Araújo
Tesoureiro: Francisco Otaciano da Silva Ribeiro
Advogado(a): Sem advogado constituído
Processo nº 31-50.2017.6.06.0098 – Protocolo nº 14324/2017.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2018, Número 046

Fortaleza, sexta-feira, 9 de março de 2018

Página 53

Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro
de 2016.
Interessado: Partido da Mulher Brasileira PMB - Itarema/CE
Presidente: Giovana Souza Saboia
Tesoureiro: Mariana Felix de Sousa Higino
Advogado(a): Sem advogado constituído
Processo nº 32-35.2017.6.06.0098 – Protocolo nº 12094/2017.
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro
de 2016.
Interessado: Partido Trabalhista do Brasil PTB - Itarema/CE
Presidente: Edvaldo Braga Monteiro
Tesoureiro: Maria Creusimar Monteiro de Sena
Advogado(a): Sem advogado constituído
Processo nº 33-20.2017.6.06.0098 – Protocolo nº 13660/2017.
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro
de 2016.
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira PSDB- Itarema/CE
Presidente: Henoc Muniz Brandão Junior
Tesoureiro: Luisa de Marillac Celestino Costa
Advogado(a): José Bonfim de Almeida Júnior – OAB/ CE nº 15545
Dado e passado nesta cidade de Itarema/CE, ao(s) 22 (vinte e dois) dia(s) do mês de fevereiro de 2018. Eu, __________,
Tatiana Madeiro Santiago Falcão Paiva, Chefe de Cartório Eventual, matrícula 80191, preparei e conferi o presente edital, que
é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral.
JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
JUIZ ELEITORAL

116ª Zona Eleitoral
Despachos
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Autos n.º 2-09.2008.6.06.0116 - Protocolo: 3.308/2018 – 116ª Zona Eleitoral/CE
Natureza: Carta Precatória
Juízo Deprecante: 72ª Zona Eleitoral - Jaguaretama/CE
Autos n.º 577-43.2004.6.06.0072
Despacho exarado às fls. 10 (verso) dos Autos acima indicados. "Audiência, em 20/03/2018, às 14h. Mandado de Ordem. Exp.
necessários. Fort, 08/03/2018. Maria José Bentes Pinto Juíza Eleitoral da 117ª Zona" (Respondendo – Portaria 206/2018)

117ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Carta Precatória nº 3-88.2018.6.06.0117 (Protocolo SADP nº 4.693/2018)
Juízo Deprecante: 31ª Zona Eleitoral – Barbalha/CE
Juízo Deprecado: 117ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE
Finalidade: Intimar Réus de Audiência designada para 22 de março de 2018, na 31ª Zona Eleitoral
Réus: Onélia Maria Moreira Leite de Santana, Ana Kitéria Pinheiro Cavalcante, Fernando Matos Santana, Onellianny
Moreira Leite Lima Santana, Francisco Paulo Cabral de Oliveira, Genival Bezerra Francalino e Isabele Oliveira
Cavalcante Pordeus.
Advogado(a)(s): Clayton Marinho – OAB/CE nº 1.551; Cândido Bittencourt de Albuquerque – OAB/CE nº 4.040; Rebecca
Chaves de Albuquerque – OAB/CE nº 10.500; Roberto Martins Rodrigues – OAB/CE nº 718; Paulo de Tarso Vieira
Ramos – OAB/CE nº 12.897; Raphael Ayres de Moura Chaves – OAB/CE nº 16.077; Pedro Cysne Frota de Souza –
OAB/CE nº 30.140; João Victor Duarte Moreira – OAB/CE nº 30.457; Sérgio Rebouças – OAB/CE nº 18.383; Cândido
Albuquerque Advogados Associados – OAB/CE nº 74; Luciano Alves Daniel – OAB/CE nº 14.941 e Luciano Daniel
Sociedade Individual de Advocacia – OAB/CE nº 1.553
Recebido hoje.
Autue-se.
Intimem-se, através de mandado, os Srs. ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA, na Rua Deputado Moreira da
Rocha, nº 1200 - Aldeota, Fortaleza/CE; ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE, na Avenida Senador Virgílio Távora, nº
181 – Aptº 1301 – Meireles, Fortaleza/CE; FERNANDO MATOS SANTANA, na Rua General Tertuliano Potiguara, nº 1104,
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Aptº 2201 – Aldeota, Fortaleza/CE; ONELLIANY MOREIRA LEITE LIMA SANTANA, na Rua General Tertuliano Potiguara,
nº 1104, Aptº 2201 – Aldeota, Fortaleza/CE e ISABELE OLIVEIRA CAVALCANTE PORDEUS, na Rua Drª Socorro
Azevedo, nº 150 – Aptº 102, Bloco 01, Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, todos qualificados nas fls.03 e 03v da presente
Carta Precatória, PARA COMPARECEREM À AUDIÊNCIA APRAZADA PARA O DIA 22 DE MARÇO DE 2018, ÀS 8H30MIN,
NA SEDE DO CARTÓRIO DA 31ª ZONA ELEITORAL – BARBALHA/CE.
Intimem-se, também, os mesmos réus a COMPARECEREM À AUDIÊNCIA APRAZADA PARA O DIA 12 DE ABRIL DE 2018,
ÀS 8H30MIN, NA SEDE DO CARTÓRIO DA 31ª ZONA ELEITORAL – BARBALHA/CE.
No mesmo mandado, cientificá-los da Carta Precatória nº 26-71.2017.6.06.0116 (Protocolo nº 40.475/2017), - a qual fora
autuada na 116ª Zona Eleitoral com a finalidade de inquirir as testemunhas: JOÃO JOSÉ AMORIM LIMA, TIAGO COSTA
STILLE, BRUNO AGUIAR CARNEIRO SILVA, ANTÔNIO FRANCISCO SANTANA, RAFAEL VIRGÍLIO BARBOSA,
ALESSANDRO PADILHA DE CARVALHO, MARIA JOSETE ANDRADE DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ELIAS FERNANDES,
FRANCISCO JOSÉ MOURA CAVALCANTE, JEFERSON CAVALCANTE GALDINO, SABRINE GONDIM LIMA, SALOMÃO
NOGUEIRA LIMA e ANTONIO BEZERRA FRANCELINO -, para que os réus acompanhem seu cumprimento
independentemente de intimações futuras, conforme autoriza a Súmula nº 273 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Expedientes necessários. Mandados de Ordem.
Fortaleza/CE, 07 de março de 2018.
Maria José Bentes Pinto
Juíza da 117ª Zona Eleitoral – Fortaleza/CE
Editais
EDITAL 10/2018 DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS 1DBIOCE1700152897
A Excelentíssima Senhora Dra. Maria José Bentes Pinto, MM. Juíza desta 117ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o art. 35, da Resolução – TSE n.º 21.538/2003,
TORNA PÚBLICA a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia, pelo prazo de 3 (três) dias, a
COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA nº 1DBIOCE1700152897, detectada pelo cruzamento dos dados constantes no Cadastro
Eleitoral, quando do batimento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, em 13/03/2017, envolvendo as inscrições
abaixo indicadas:
Eleitor: ANDERSON SILVA ANDRADE
Inscrição: 0897 4464 0701 - UF: CE
Zona: 122 - Seção: 244
Requerimento: 28/04/2016
Nascimento: 10/05/1980
Mãe: Maria Silva Andrade
Pai: Luis Duarte Andrade
Eleitor: ANDERSON SILVA MAIA
Inscrição: 0908 6554 0752 - UF: CE
Zona: 117 - Seção: 414
Requerimento: 13/02/2017
Nascimento: 10/05/1984
Mãe: Maria Silva Maia
Pai: Luis Duarte Maia
Desta forma, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE, conforme Provimento - CRE/CE N.º 02/2011, e afixado no átrio do Fórum Eleitoral
Desembargador Péricles Ribeiro.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza-CE, aos 05 (cinco) dias do mês de março do ano de 2018. Eu, Andréa Porto Alves
da Silva Serra, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza desta 117ª Zona Eleitoral/CE.
Maria José Bentes Pinto
Juíza da 117ª ZE/CE
EDITAL 11/2018 DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS 1DBIOCE1716373035
A Excelentíssima Senhora Dra. Maria José Bentes Pinto, MM. Juíza desta 117ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o art. 35, da Resolução – TSE n.º 21.538/2003,
TORNA PÚBLICA a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia, pelo prazo de 3 (três) dias, a
COINCIDÊNCIA BIOMÉTRICA nº 1DBIOCE1700152897 , detectada pelo cruzamento dos dados constantes no Cadastro
Eleitoral, quando do batimento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, em 17/06/2017, envolvendo as inscrições
abaixo indicadas:
Eleitor: MARILIA DA SILVA CASTRO
Inscrição: 0330 8198 0701 - UF: CE
Zona: 36 - Seção: 175
Requerimento: 04/05/2017
Nascimento: 07/12/1970
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Mãe: Francelina da Silva Castro
Pai: Francisco Felix de Castro
Eleitor: QUITERIA CARDOSO DOS SANTOS
Inscrição: 0559 0227 0787 - UF: CE
Zona: 117 - Seção: 426
Requerimento: 04/05/2017
Nascimento: 19/12/1980
Mãe: Maria Elita Cardoso dos Santos
Pai: Pedro Barbosa dos Santos
Desta forma, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MM. Juíza que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE, conforme Provimento - CRE/CE N.º 02/2011, e afixado no átrio do Fórum Eleitoral
Desembargador Péricles Ribeiro.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza-CE, aos 05 (cinco) dias do mês de março do ano de 2018. Eu, Andréa Porto Alves
da Silva Serra, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza desta 117ª Zona Eleitoral/CE.
Maria José Bentes Pinto
Juíza Eleitoral da 117ª ZE/CE

121ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 577-70.2016.6.06.0121 – PROTOCOLO: 151.072/2016.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - SOLIDARIEDADE - FORQUILHA
CNPJ: 20.999.039/0001-71
INTIMAÇÃO
De ordem do MM Juiz Eleitoral, FRANCISCO ANASTÁCIO CAVALCANTE NETO, INTIMO, o Partido dos Trabalhadores DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA – SOLIDARIEDADE - FORQUILHA através de seu(sua) representante legal,
O Sr. ANDERSON DA COSTA FEIJÃO – OAB/CE 33448, para sanar/esclarecer a(s) irregularidade(s)/pendência(s) abaixo
relacionado(s), no prazo de três dias, conforme parágrafo 3º do artigo 59 da resolução TSE nº 23.463/2015:
1.
Na formalização da prestação de contas (Art. 48, da Resolução TSE nº 23.463/2015), não foram apresentados os
extratos da conta bancária aberta em nome do candidato, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º da Resolução TSE nº
23.463/2016, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira.
2.
Foi verificada a existência de serviços prestados por profissional de contabilidade sem a devida contabilização das
despesas na prestação de contas apresentada.
3.
Esclarecer divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos referentes aos depósitos em dinheiro abaixo (art. 7° da Resolução TSE n. 23.463/2015):
DATA: 28/10/2016
CNPJ DEPOSITANTE: 025898327/0001-53
VALOR R$ 16,98
DATA: 28/10/2016
CNPJ DEPOSITANTE: 025743114/0001-52
VALOR R$ 11,66
Sobral/CE, 01 de março de 2018.
José Osmar Dourado de Aragão
Servidor Requisitado
Matrícula TRE-CE 86041

123ª Zona Eleitoral
Decisões
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
PROTOCOLO nº: 2.582/2018
AUTOS nº: 2-85.2018.6.06.0123
NATUREZA: DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
INTERESSADO(S): MOISES RODRIGUES DOS SANTOS; MOISEIS RODRIGUES DOS SANTOS
DECISÃO
Cuidam os presentes autos da COMUNICAÇÃO DE DUPLICIDADE: 1DCE1802545951, detectada pelo cruzamento dos
dados constantes do Cadastro Eleitoral, realizado quando do BATIMENTO de 29 de janeiro de 2018, no tocante aos eleitores
MOISES RODRIGUES DOS SANTOS, inscrição eleitoral nº 001812500752 e MOISEIS RODRIGUES DOS SANTOS, inscrição
eleitoral nº 092768530795, ambas pertencentes a esta 123ª ZE.
Informação da chefia do cartório, de fl. 16, atesta que uma das inscrições foi realizada por equívoco no atendimento do Posto
Eleitoral do CRAS Perpétua Magalhães.
É o sucinto relatório. Passo a decidir.
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Efetivamente, trata-se da mesma pessoa, visto que todos os dados pessoais são iguais em ambas as inscrições, como se
constata nos espelhos de consulta fls. 5/6.
De fato, a duplicidade foi consequência de equívoco ocorrido quando o eleitor compareceu ao citado Posto Eleitoral e a
atendente efetuou, inadvertidamente, um novo alistamento, ignorando a inscrição preexistente.
Com efeito, a Resolução TSE n.º 21.538/2003 esclarece em seu art. 40, I que identificada situação em que um mesmo eleitor
possua duas inscrições, o cancelamento deve recair, preferencialmente, na inscrição mais recente, efetuada em contrariedade
às instruções em vigor.
Diante do exposto, determino o cancelamento da inscrição nº 092768530795 (mais recente) e mantenho regular a
inscrição nº 001812500752 (mais antiga), referentes ao eleitor MOISES RODRIGUES DOS SANTOS, nos termos dos
artigos 37, VI e 40, I, da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Deixo de remeter os autos ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art. 48, caput, da referida Resolução, por tratar-se de
caso de evidente falha dos serviços eleitorais, descartando-se, portanto, a hipótese de ilícito penal ou má-fé por parte do
eleitor.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Digite-se a decisão no sistema próprio.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caucaia-CE, 8 de março de 2018.
Neuter Marques Dantas Neto
JUIZ ELEITORAL
Editais
EDITAL Nº 12/2018
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES
O Exmo. Sr. Dr. Neuter Marques Dantas Neto, Juiz Eleitoral da 123ª Zona, com sede em Caucaia, no exercício de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que o relatório de inscrições CANCELADAS,
SUSPENSAS e RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos arts. 71, II e 77, II, do Código Eleitoral
combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente às comunicações do Sistema Pólis finalizadas no mês de
FEVEREIRO de 2018, encontra-se afixado no local público de costume do Cartório Eleitoral da 123ª Zona Eleitoral de Caucaia,
para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5
(cinco) a 10 (dez) dias, se requerida.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Domingos Feitosa Oliveira
Dado e passado na cidade de Caucaia/CE, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Eu,
Neto
, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Neuter Marques Dantas Neto
Juiz Eleitoral
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