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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atos Diversos
DECISÃO - PENSÃO
PAD n.º 19.405/2018
DECISÃO
Eliane Fernandes de Araújo, viúva do servidor Marcus Caetano de Araújo, Ingrid Fernandes de Araújo e Marcus Caetano
de Araújo Júnior, filhos menores de 21 anos do de cujus, solicitam a este Tribunal a concessão do benefício de pensão por
morte, em razão do falecimento desse servidor, ocorrido em 19 de outubro de 2018.
A Seção de Aposentadorias e Pensões (SEAPE – documento PAD n.° 186.562/2018) e a Seção de Acompanhamento e
Orientação às Gestões Administrativa e de Recursos Humanos (SAGES – documento PAD n.° 191.885/2018) manifestaram-se
pelo deferimento do pedido, porquanto atendidos os requisitos estabelecidos na legislação vigente. Esta unidade destacou que
o cálculo das pensões efetuado pela SEAPE foi realizado em descompasso com o art. 218(1) da Lei n.º 8.112/1990, opinando
pela concessão das pensões temporárias, calculadas na forma estabelecida pelo art. 40, § 7°, da CF, tendo como base as
vantagens descritas no quadro demonstrativo elaborado pela SEAPE, com efeitos financeiros a partir da data do óbito, desde
que efetuados os ajustes para adequação dos cálculos ao disposto naquele preceptivo legal.
ISSO POSTO, adotando como razão de decidir as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e pela
Secretaria de Controle Interno (SCI), nos termos do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999(2), defiro o pedido e concedo o
benefício de pensão por morte a Eliane Fernandes de Araújo, Ingrid Fernandes de Araújo e Marcus Caetano de Araújo
Júnior, em razão do falecimento do servidor Marcus Caetano de Araújo, cônjuge daquela requerente e genitor destes,
com efeitos financeiros a partir da data do óbito e duração temporária do benefício, com fundamento no artigo 40, §7º,
inciso II, e §8º, da Constituição Federal de 1988(3); artigos 215, 217, incisos I e IV, alínea “a”, e 222, incisos IV e VII, alínea “b”,
item 5, todos da Lei n.º 8.112/1990(4), com redação dada pela Lei n.º 13.135/2015; e artigos 2º, inciso II, e 15, ambos da Lei
n.º 10.887/2004(5). Em relação à requerente Eliane Fernandes de Araújo, o benefício deve ser pago pelo lapso de vinte anos,
com data fim em 13/10/2038. No que concerne aos filhos do servidor, Ingrid Fernandes de Araújo e Marcus Caetano de
Araújo Júnior, perceberão o benefício pensional até as datas de 1°/1/2020 e 9/1/2027, respectivamente, quando completarão
vinte e um anos de idade.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para providências, devendo ser observada a ressalva constante da informação exarada
pela SAGES.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 28 de dezembro de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente
(1) Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os
beneficiários habilitados.
(2) A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
(3) §7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: [...]
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
§8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
estabelecidos em lei.
(4) Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir da data de óbito,
observado o limite estabelecido no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei n.º 10.887, de 18 de
junho de 2004. […]
Art. 217. São beneficiários das pensões:
I – o cônjuge; [...]
IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:
a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; [...]
Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário: […]
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IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão;
[...]
VII – em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art. 217: […]
b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois
de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: […]
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
(5) Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de
publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: […]
II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite,
se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. […]
Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de
janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social,
ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a
legislação vigente.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 53/2018. Objeto:
aquisição de material de consumo, conforme especificações do Edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia
09/01/2019. Entrega das Propostas: a partir de 09/01/2019. Abertura das Propostas: 22/01/2019, às 15h, horário de
Brasília/DF. Local: sítio eletrônico Comprasgovernamentais. Fortaleza, 08/01/2019.
Portarias
PORTARIA
PORTARIA N.º 6/2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 26, inciso XVII, do Regulamento da Secretaria deste Regional, RESOLVE designar os servidores CARLOS
HENRIQUE COUTINHO RODRIGUES e JONAS DE ARAÚJO LUZ JÚNIOR, como integrantes técnicos, e MAURO ÂNGELO
CARDOSO PAZ, como representante administrativo, para comporem a equipe de planejamento de Aquisição de notebooks.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 07 de janeiro de 2019.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE, em exercício
Atos Diversos
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: Contratação da Imprensa Nacional para publicação de matérias de caráter oficial no Diário Oficial da
União. Contratada: Imprensa Nacional, CNPJ: 04.196.645/0001-00. Valor: R$ 75.000,00. Fundamento: art. 25, caput, da Lei n.º
8.666/93 e Processo PAD n.º 17/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 03/01/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 12/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e
tendo em vista o contido no expediente PAD nº 43/2019,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE Nº 1.381/2014, designar MARISE EVANGELISTA PRUDENTE para responder
pela Seção de Planejamento e Programas - SEPLA, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na
vacância do cargo.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 13/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e
tendo em vista o contido no expediente PAD nº 43/2019,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE Nº 1.380/2014, designar JEAN CARVALHO BARBOSA e NÁGILA MARIA DE
MELO ANGELIM para responderem pela Coordenadoria da Escola Judiciária Eleitoral - COEJE, nos afastamentos,
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 14/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 23.960/2018,
RESOLVE designar o servidor FRANCISCO JOSÉ PRIMO BITU, para substituir, em caráter excepcional, RAFAEL VERAS
PAZ, na condição de Assessor II da Diretoria-Geral - ASDIR, no período de 10 a 14 e dia 26.12.2018, por motivo de
compensação de carga horária e recesso forense do titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 15/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 23.880/2018,
RESOLVE designar o servidor STÊNIO GARDEL MAIA, para substituir, em caráter excepcional, EDNA FERNANDES SABÓIA,
na condição de Coordenador de Eleições - COELE, nos dias 20 e 21.12.2018 e nos dias 2, 3 e 4.1.2019, por motivo de recesso
forense do titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
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PORTARIA TRE/CE N.º 17/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no
exercício das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o disposto nos autos do PAD n.º 23.872/2018,
RESOLVE designar a servidor JUAREZ ELLERY BARREIRA NETO, para substituir, em caráter excepcional, JOACIRA
FURTADO DE MACEDO TORQUATO, na Chefia do Cartório da 85ª Zona Eleitoral – Fortaleza, nos dias 20 e 21.12.2018 por
motivo de recesso forense da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 3/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 22.607/2018,
RESOLVE designar a servidora FLÁVIA HELENA BEZERRA COSTA GALVÃO, para substituir, em caráter excepcional,
VLÁDIA SANTOS TEIXEIRA, na condição de Chefe da Seção de Desenvolvimento Organizacional - SEDES, no período de 4 a
19.12.2018, por motivo de férias da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 4/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no
exercício das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o disposto nos autos do PAD n.º 23.330/2018,
RESOLVE designar a servidora HELOÍSA RACHEL BESSA BEZERRA ALMEIDA, para substituir, em caráter excepcional,
DANIELLE RIPARDO VIANA, na Chefia do Cartório da 121ª Zona Eleitoral – Sobral, nos dias 8 e 9.8.2018 por motivo de
viagem a serviço da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de janeiro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
005ª Zona Eleitoral
Portarias
Portaria n. 01/2019 - Estabelece a suspensão do atendimento no PAE-Pacoti/CE
Ficam os interessados cientes do inteiro teor do edital abaixo:
PORTARIA N.º 01/2019
Estabelece a suspensão do atendimento no PAE-Pacoti/CE, no período de 07 a 11 de janeiro de 2019.
O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR AGENOR STUDART NETO, Juiz Eleitoral desta 5ª Zona, sediada em Baturité, circunscrição
eleitoral do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o crime de incêndio ocorrido na madrugada do dia 05 de janeiro do corrente no Fórum da Comarca de
Pacoti, onde também funciona o Posto de Atendimento de Eleitores da 005ª Zona;
CONSIDERANDO, comprometimento das instalações elétricas causada pela prática criminosa de incêndio e a necessidade de
restaurar parte da estrutura do Fórum José Waldemar de Alcântara; bem como, restabelecer as conexões de internet.
RESOLVE:
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Art. 1º. DETERMINAR que, no período de 07 a 11 de janeiro de 2019, o atendimento no Posto Eleitoral de Pacoti fica
SUSPENSO, devendo, nos casos de urgência, ser o eleitorado orientado a buscar atendimento no Cartório Eleitoral da Cidade
de Baturité.
Art. 2º. DETERMINAR a publicação da presente Portaria no átrio do Fórum José Waldemar de Alcântara, no Diário da Justiça
Eletrônico e encaminhamento de cópia da presente à Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Baturité/CE, 7 de janeiro de 2018.
Agenor Studart Neto
Juiz Eleitoral da 005ª Zona

008ª Zona Eleitoral
Sentenças
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PROCESSO: 37-02.2018.6.06.0008
PROTOCOLO: 14.988/2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL -PSL (ARACATI)
ADVOGADO(A): LEANDRA OLINDA PORTO MAIA – OAB/CE 10.969-B
Vistos, etc.
O PARTIDO SOCIAL LIBERAL -PSL do Município de ARACATI apresentou suas contas anuais referente ao exercício
financeiro 2017, na forma prevista no art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, entregando declaração de ausência de
movimentação de recursos. A apresentação das contas pelo partido se deu em 25/06/2018, portanto, fora do prazo
determinado no artigo 32, caput da Lei nº 9.096/95.
Em cumprimento ao disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014, o partido constituiu advogado para atuar no processo de
contas.
Recebida a prestação de contas, foi determinado a publicação de Edital, facultando a qualquer interessado oferecer
impugnação às contas apresentadas, no prazo de três dias, nos termos do art. 45, I da Resolução TSE nº 23.546/2017. A
publicação do edital ocorreu no DJE nº 242, de 04/12/2018, decorrendo o prazo sem qualquer impugnação, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral.
Foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do artigo 45, inciso IV da Resolução TSE nº 23.546/2017, conforme
certidão e parecer de exame técnico nos autos.
Com vista ao Ministério Público, este órgão manifestou-se pela aprovação das contas apresentadas.
Suscintamente relatado. Decido.
Compulsados os autos, verifica-se que o partido deixou de cumprir apenas a formalidade quanto ao prazo final para entrega
das contas, não restando, a outro ponto, qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas, nos termos do artigo 45 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Julgo, portanto, APROVADAS com ressalva, as contas anuais do PARTIDO SOCIAL LIBERAL -PSL do Município de
ARACATI, referente ao exercício de 2017, frente a intempestividade de sua apresentação.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico para intimação dos interessados e, transitada em julgado, proceda-se a seu registro
no SICO. Após arquive-se.
Aracati -CE, 07/01/2019.
Jamyerson Câmara Bezerra
Juiz da 8ª Zona Eleitoral
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES 2016 - ICAPUÍ
PROCESSO: 795-49.2016.6.06.0008
PROTOCOLO: 171.712/2016
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -PCdoB (ICAPUÍ)
Vistos, etc
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -PCdoB do município de ICAPUÍ, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.°
9.096/95 e na Resolução TSE n° 23.463/2015, não apresentou no prazo legal, perante este Juízo, a prestação de contas
relativa à arrecadação e à aplicação de recursos nas eleições municipais de 2016
Às fls. 05, consta a notificação pessoal da presidente do partido, tendo sido certificado o decurso do prazo sem que houvesse
manifestação por parte do partido inadimplente.
Dado vista do processo ao Ministério Público Eleitoral, este manifestou-se opinando pela prolação de sentença com julgamento
de "não prestadas", conforme parecer de fl. 08.
É o Relatório.
Passo a decidir.
Efetivamente, conforme consta nos autos, as contas não foram apresentadas, em desobediência ao caput do art. 45 da
Resolução TSE n.° 23.463/2015.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, decido por
sentença, para que surta seus legais efeitos, na forma do art. 73, II, da Res. 23.463/2015, como NÃO PRESTADAS as contas
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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de campanha referentes às Eleições 2016 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -PCdoB de Icapuí, nos termos do art. 45, §
4º, VI da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Aracati -CE, 07/01/2019.
Jamyerson Câmara Bezerra
Juiz Eleitoral
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES 2016 - ICAPUÍ
PROCESSO: 787-72.2016.6.06.0008
PROTOCOLO: 171.704/2016
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL -PSL (ICAPUÍ)
Vistos, etc
O PARTIDO SOCIAL LIBERAL -PSL do município de ICAPUÍ, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/95 e
na Resolução TSE n° 23.463/2015, não apresentou no prazo legal, perante este Juízo, a prestação de contas relativa à
arrecadação e à aplicação de recursos nas eleições municipais de 2016
Às fls. 04, consta a notificação pessoal da Secretária Geral do partido para apresentação das contas, tendo sido certificado o
decurso do prazo sem que houvesse manifestação por parte do partido inadimplente.
Dado vista do processo ao Ministério Público Eleitoral, este manifestou-se opinando pela prolação de sentença com julgamento
de "não prestadas", conforme parecer de fl. 07.
É o Relatório.
Passo a decidir.
Efetivamente, conforme consta nos autos, as contas não foram apresentadas, em desobediência ao caput do art. 45 da
Resolução TSE n.° 23.463/2015.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, decido por
sentença, para que surta seus legais efeitos, na forma do art. 73, II, da Res. 23.463/2015, como NÃO PRESTADAS as contas
de campanha referentes às Eleições 2016 do PARTIDO SOCIAL LIBERAL -PSL de Icapuí, nos termos do art. 45, § 4º, VI da
Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Aracati -CE, 07/01/2019.
Jamyerson Câmara Bezerra
Juiz Eleitoral
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016 - ICAPUÍ
PROCESSO: 796-34.2016.6.06.0008
PROTOCOLO: 171.713/2016
INTERESSADOS: MARCUS VAGNE REBOUÇAS; LEILSON BORGES DA SILVA.
ADVOGADO: ANTONIO LUCIO FELIX BRAGA – OAB-CE: 21.907; MAITE GERMANO BRAGA – OAB/CE 34.313
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2016, do candidato aos cargos de Prefeito e vice-Prefeito do
município de Icapuí, respectivamente, MARCUS VAGNE REBOUÇAS e LEILSON BORGES DA SILVA, já devidamente
qualificadoS nestes autos.
Os candidatos notificados, via DJE, para suprirem ou justificarem as falhas apontadas no relatório de análise preliminar, de fls.
33/33v, não sanaram as impropriedades apontadas..
Relatório conclusivo de análise das contas às fls. 35/35v.
A representante do Ministério Público Eleitoral, às fls. 36/36v, posicionou-se no sentido de Desaprovação das contas de
campanha.
É o relatório., no essencial.
Decido.
À Justiça Eleitoral compete a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas com o objetivo de verificar a
origem dos recursos recebidos e a destinação de gastos realizados na campanha eleitoral, devendo o candidato a cargo eletivo
prestar contas com a Justiça Eleitoral para verificação da regularidade na arrecadação e gastos de recursos, nos moldes da
legislação vigente, em especial da Resolução 23.463/2015, do colendo TSE.
Constata-se, nos autos, que o candidato embora tenha apresentado sua contas de campanha, deixou de atender aos
requisitos legais para uma regular prestação de contas e, notificado, deixou de regularizar as falhas e inconsistências
apontadas.
Ainda no bojo da norma supracitada, verifica-se que “… a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: … III
– pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometem sua regularidade (Resolução TSE 23.463/2015, artigo 68,
inciso III ). É o caso dos persentes autos.
Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de MARCUS VAGNE
REBOUÇAS e LEILSON BORGES DA SILVA, candidatos, respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, no
município de ICAPUÍ, haja vista restaram impropriedades não sanadas e dívidas de campanha, sem a devida comprovação da
assunção da dívida pelo partido político (Art. 27, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.463/2015).
Publique-se no DJE para intimação dos interessados.
Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se seu registro no SICO, bem como anote-se o ASE correspondente no
cadastro da eleitora. Após, arquive-se.
Aracati -CE, 07/01/2019.
Jamyerson Câmara Bezerra
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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017ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo n.º 21-21.2018.6.06.0017 (Protocolo n.º 11.257/2018)
Natureza: Prestação de Contas - PC
Exercício Financeiro: 2017
Interessados: Podemos – Pode de Tururu/CE
José Dmontier Dias Aragão - Presidente
Francisca Fátima Pinheiro Aragão – Tesoureiro
SENTENÇA N.º 46/2018
Trata-se de não prestação de contas de exercício financeiro de 2017 do Podemos – PODE de Tururu/CE, com fundamento
na Resolução TSE n.º 23.464/2015.
O presidente e o tesoureiro foram notificados, via e-mail, às fls. 05/06 para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
apresentarem a prestação de contas do partido, sendo que nada foi apresentado ou requerido, conforme certidão de fls. 07.
Inativado o diretório municipal do partido, o diretório estadual foi notificado às fls. 11/12, ocorre que transcorreu o prazo legal,
sem manifestação dos interessados, conforme certidão de fls. 14.
Conforme parecer de exame técnico às fls. 23, não foram emitidos recibos de doação e nem houve qualquer repasse de
recursos do Fundo Partidário à agremiação partidária supramencionada.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou no sentido de que as contas fossem declaradas não prestadas, aplicandolhe as devidas sanções (fls. 24/26).
É o relatório. Decido.
Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício anterior até 30 de abril do
ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Vale salientar que a referida obrigação subsiste mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício, conforme art. 28, §3º da Res.
TSE n.º 23.464/2015.
Diante da motivação acima exposta, em consonância com o parecer ministerial, do que dos autos consta e dos princípios de
direito aplicáveis à espécie, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais, NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do Podemos – PODE, do Município de Tururu/CE, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Res. TSE
n.º 23.464/2015, diante dos fundamentos declinados, mantendo-se a suspensão do repasse de cotas do Fundo partidário,
ficando o diretório municipal impedido de receber recursos oriundos do partidário pelo tempo em que o partido permanecer
omisso, nos termos do art. 48, caput, da Res. TSE n.º 23.464/2015, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela
lei para a prestação de contas.
Após o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Nacional e Estadual do partido sobre o inteiro teor da presente decisão,
conforme art. 60, I, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Registre-se a decisão no Sistema de Contas Eleitorais e Partidários (SICO), conforme art. 9º da Resolução TSE nº
23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral – MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.
Itapipoca/Ce, 19 de dezembro de 2018.
GONÇALO BENÍCIO DE MELO NETO
Juiz Eleitoral

036ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAIS
EDITAL DE MOVIMENTAÇÃO QUINZENAL Nº 61/2018
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS E INDEFERIDAS
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS
O Excelentíssimo Juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. CÉSAR DE BARROS LIMA, com sede no município de São Gonçalo do
Amarante, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER aos Partidos Políticos, aos eleitores, e a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que as
relações de eleitores alistados e transferidos, no período de 01 a 15/12/2018, estão à disposição das agremiações partidárias
no Cartório Eleitoral, em conformidade com as determinações dos §§ 1º e 2º do artigo 7º da Lei nº 6.996/82, e que MANDOU
publicar as Relações, contendo os pedidos de alistamento e transferências INDEFERIDOS, para o fim do disposto no § 1º do
artigo 17 e § 6º do artigo 18, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Da decisão que indeferiu o Requerimento de Alistamento ou Transferência caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias e da que
os deferiu poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação das
respectivas listagens.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, que fosse o presente Edital
publicado no Diário da Justiça Eletrônico e, no átrio deste Cartório Eleitoral, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, aos 17 dias do mês de dezembro de 2018. Eu,
,Marciel
Medeiros da Silva, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo Excelentíssimo Juiz Eleitoral.
CÉSAR DE BARROS LIMA
JUIZ ELEITORAL
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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EDITAL Nº 01/2019
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
PRAZO 10 (DEZ) DIAS
O Excelentíssimo Juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. CÉSAR DE BARROS LIMA, com sede no município de São Gonçalo do
Amarante/CE, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento CRE/CE
7/2014, que introduziu o subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento
CRE/CE 1/2014;
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de DEZEMBRO/2018, nesta 36ª Zona Eleitoral, conforme
Relatório “ASE atualizados no Cadastro”, ANEXO I, extraído do sistema ELO, publicada no átrio Cartório Eleitoral.
Termos em que, com fundamento no art. 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência aos interessados do cancelamento e/ou
suspensão das inscrições eleitorais supracitadas, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico – DJE, na forma do Provimento CRE/CE 02/2011, e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral, pelo prazo de
10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019. Eu,
, Juliana de
Oliveira Linhares Madruga Holanda, Analista Judiciário, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo Senhor Juiz
Eleitoral.
CÉSAR DE BARROS LIMA
JUIZ ELEITORAL
EDITAL DE MOVIMENTAÇÃO QUINZENAL Nº 02/2019
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS E INDEFERIDAS
PRAZO 10 (DEZ) DIAS
O Excelentíssimo Juiz da 36ª Zona Eleitoral, Dr. CÉSAR DE BARROS LIMA, com sede no município de São Gonçalo do
Amarante, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER aos Partidos Políticos, aos eleitores, e a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que as
relações de eleitores alistados e transferidos, no período de 16 a 31/12/2018, estão à disposição das agremiações partidárias
no Cartório Eleitoral, em conformidade com as determinações dos §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei nº 6.996/82, e que MANDOU
publicar as Relações contendo os pedidos de alistamento e transferências INDEFERIDOS, para o fim do disposto no § 1º do
art. 17 e § 6º do art. 18, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Da decisão que indeferiu o Requerimento de Alistamento ou Transferência caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias e da que
os deferiu poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação das
respectivas listagens.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, que fosse o presente Edital
publicado no Diário da Justiça Eletrônico e, no átrio deste Cartório Eleitoral, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019. Eu,
, Juliana de
Oliveira Linhares Madruga Holanda, Analista Judiciário, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo Senhor Juiz
Eleitoral.
CÉSAR DE BARROS LIMA
JUIZ ELEITORAL

038ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA
Processo nº 14-632018.6.06.0038
Partido Político: PMB
Município: CAMPOS SALES-CE
Exercício: 2017
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO 2017
ADVOGADO: JOSÉ SOLANO FEITOSA - OAB: 23.728/CE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, da Comissão Provisória do PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA, do município de Campos Sales-CE.
O procedimento foi instaurado a partir da apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, juntamente
com a procuração do advogado. Foi publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, conforme determina art. 28, § 2º e
45 da Resolução TSE n. 23.464/2015 e não houve nenhuma impugnação no prazo legal, o que foi devidamente certificado nos
autos.
Sobreveio o parecer técnico (fls.17) pela inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como da emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou de bens ou serviços estimáveis
em dinheiro, sendo juntos os espelhos de consultas referentes ao tema (fls.14/15), opinando pela aprovação das contas com
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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ressalva. Indo os autos com vista, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer também pela aprovação das contas com
ressalva (fl.20/21).
É o relatório.
Decido.
Segundo o § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei 13.165/2015, os órgãos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido, no âmbito municipal, não movimentou recursos (financeiros ou estimáveis),
nem recebeu repasse do fundo partidário e tampouco emitiu recibos, tendo apresentado a declaração conforme determinado
pela legislação eleitoral.
Diante disso e considerando que não há falhas que comprometam a presente prestação de contas, julgo APROVADAS AS
CONTAS , nos termos do artigo 45, da Resolução TSE n° 23.464/2015.
Registre- se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO). P.R.I.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral
Observadas as formalidades legais, arquivem se os autos.
Cumpra- se. Expedientes necessários. Campos Sales-CE, 03 de dezembro de 2018.
SAMARA COSTA MAIA
Juíza Eleitoral

SENTENÇA
Processo nº 19-85.2018.6.06.0038
Partido Político: PT
Município: SALITRE-CE
Exercício: 2017
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO 2017
ADVOGADO: CAIO SÉRGIO FERREIRA DE FREITAS - OAB: 24.730/CE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, da Comissão Provisória do PARTIDO DOS
TRABALHADORES, do município de SALITRE-CE.
O procedimento foi instaurado a partir da apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, juntamente
com a procuração do advogado. Foi publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, conforme determina art. 28, § 2º e
45 da Resolução TSE n. 23.464/2015 e não houve nenhuma impugnação no prazo legal, o que foi devidamente certificado nos
autos.
Sobreveio o parecer técnico (fls.18) pela inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como da emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou de bens ou serviços estimáveis
em dinheiro, sendo juntos os espelhos de consultas referentes ao tema (fls.14/15/16), opinando pela aprovação das contas
com ressalva. Indo os autos com vista, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer também pela aprovação das contas com
ressalva (fl.21/22).
É o relatório.
Decido.
Segundo o § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei 13.165/2015, os órgãos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido, no âmbito municipal, não movimentou recursos (financeiros ou estimáveis),
nem recebeu repasse do fundo partidário e tampouco emitiu recibos, tendo apresentado a declaração conforme determinado
pela legislação eleitoral.
Diante disso e considerando que não há falhas que comprometam a presente prestação de contas, julgo APROVADAS AS
CONTAS COM RESSALVA tendo em vista que a intempestividade na apresentação da declaração não é capaz de viciar a
prestação de contas relativas ao exercício de 2017 da Comissão Provisória do PARTIDO DOS TRABALHADORES do
município de SALITRE/CE, nos termos do artigo 45, da Resolução TSE n° 23.464/2015.
Registre- se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO). P.R.I.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral
Observadas as formalidades legais, arquivem se os autos.
Cumpra- se. Expedientes necessários. Campos Sales-CE, 03 de dezembro de 2018.
SAMARA COSTA MAIA
Juíza 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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SENTENÇA
Processo nº 11-11.2018.6.06.0038
Partido Político: PHS
Município: CAMPOS SALES-CE
Exercício: 2017
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS – EXERCÍCIO 2017
ADVOGADO: TIMÓTEO MARIANO DA SILVA OAB: 28.788/CE
SENTENÇA Nº / 2018
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, da Comissão Provisória do PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE, do município de CAMPOS SALES-CE.
O procedimento foi instaurado a partir da apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, juntamente
com a procuração do advogado. Foi publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, conforme determina art. 28, § 2º e
45 da Resolução TSE n. 23.464/2015 e não houve nenhuma impugnação no prazo legal, o que foi devidamente certificado nos
autos.
Sobreveio o parecer técnico (fls.17) pela inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como da emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou de bens ou serviços estimáveis
em dinheiro, sendo juntos os espelhos de consultas referentes ao tema (fls.13/14/15), opinando pela aprovação das contas
com ressalva. Indo os autos com vista, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer também pela aprovação das contas com
ressalva (fl.21/22).
É o relatório.
Decido.
Segundo o § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei 13.165/2015, os órgãos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido, no âmbito municipal, não movimentou recursos (financeiros ou estimáveis),
nem recebeu repasse do fundo partidário e tampouco emitiu recibos, tendo apresentado a declaração conforme determinado
pela legislação eleitoral.
Diante disso e considerando que não há falhas que comprometam a presente prestação de contas, julgo APROVADAS AS
CONTAS COM RESSALVA tendo em vista que a intempestividade na apresentação da declaração não é capaz de viciar a
prestação de contas relativas ao exercício de 2017 da Comissão Provisória do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
do município de CAMPOS SALES/CE, nos termos do artigo 45, da Resolução TSE n° 23.464/2015.
Registre- se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO). P.R.I.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral
Observadas as formalidades legais, arquivem se os autos.
Cumpra- se. Expedientes necessários. Campos Sales-CE, 03 de dezembro de 2018.
SAMARA COSTA MAIA
Juíza Eleitoral

039ª Zona Eleitoral
Editais
Edital
EDITAL Nº 70 /2018
ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Santiago de Andrade Silva e Castro, Juiz da 39.ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará,
sediada em Independência, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, nos termos da Resolução TSE n.º
23.379/2012, do art. 55 da Resolução TSE n.º 21.538/2003 e das disposições constantes na Resolução TRE/CE n.º 652/2017,
e conforme as autorizações contidas no PAD n.º 21.135/2018, será realizada a descaracterização dos documentos e processos
relacionados na lista que segue, em data a ser definida, na Seção de Arquivo - SEARQ, situada no Parque Empresarial BR116, Rodovia Santos Dumont (BR-116), número 2555, Km 06, Galpão 16, bairro Parque Iracema, na cidade de Fortaleza-CE,
podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa.
Os documentos a serem descartados ficarão disponíveis neste cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
deste Edital, para fins de consulta e fiscalização pelos interessados.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral publicar o presente Edital, que
será afixado no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Independência, aos 14 dias do mês de novembro do ano
de 2018 (14/11/2018). Eu, _____, João Nunes da Rocha Neto, Chefe do Cartório da 39.ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Paulo Santiago de Andrade Silva e Castro
Juiz da 39.ª 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
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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05cx

Protocolo de entrega de título eleitoral
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2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 e
2010
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2010

Caderno de
Votação

2008, 2010, 2012 e
2014
2009, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 e
2016
2002, 2004, 2005,
2012, 2013, 2014 e
2015
2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013,
2014 e 2015
2011, 2013 e 2015

B.U, Justificativas e 01cx
Zerésimas
01cx
Multas
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OBSERVA
ÇÕES

Ofícios Recebidos/ Expedidos : 2008,
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Criação de partidos: 2011, 2013 e
2015

Filiação/Desfiliação
de
partidos
políticos: 2007, 2009, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015

Paulo Santiago de Andrade Silva e Castro
Juiz da 39.ª Zona Eleitoral
João Nunes da Rocha Neto - Chefe de Cartório

043ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 9-26.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE CARIÚS
Advogado(a): José Rodrigo Correia de Souza (OAB/CE nº 27.418)
SENTENÇA
Vistos etc.
O PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE CARIÚS apresentou regularmente a sua prestação de
conta, conforme dispõe e autoriza o art. 32 da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações.
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório, quanto o Parquet Eleitoral ofertaram manifestação no sentido da aprovação da
prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE CARIÚS
relativas ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª 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
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 11-93.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE JUCÁS
Advogado(a): Zaqueu Quirino Pinheiro (OAB/CE nº 21.181)
SENTENÇA
Vistos etc.
O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE JUCÁS apresentou regularmente a sua prestação de conta, conforme dispõe
e autoriza o art. 32 da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações.
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório, quanto o Parquet Eleitoral ofertaram manifestação no sentido da aprovação da
prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE JUCÁS relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Protocolo n.º 9201/2018
Processo n.º 17-03.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE CARIÚS
Advogado(a): Danilson de Carvalho Passos (OAB/CE nº 20.322)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DE CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Protocolo n.º 9648/2018
Processo n.º 5-86.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SABOEIRO
Advogado(a): Fernanda Olinda Araújo (OAB/CE nº 28.840)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA DE SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.

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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Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitora
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Protocolo n.º 9383/2018
Processo n.º 23-10.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO PODEMOS DE CARIÚS
Advogado(a): Francisco Gonçalves Dias (OAB/CE nº 10.416)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO PODEMOS DE CARIÚS,
referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 16-18.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE CARIÚS
Advogado(a): Danilson de Carvalho Passos (OAB/CE nº 20.322)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DE CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 7-56.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE CARIÚS
Advogado(a): CYCERO DEILLYSON LIMA VIEIRA, OAB/CE Nº 31.649
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
DE CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 4-04.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SABOEIRO
Advogado(a): Fernanda Olinda Araújo (OAB/CE nº 28.840)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE
SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 20-55.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DEMOCRATAS DE CARIÚS
Advogado(a): Danilson de Carvalho Passos (OAB/CE nº 20.322)
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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SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DEMOCRATAS DE CARIÚS,
referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 21-40.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE CARIÚS
Advogado(a): Francisco Gonçalves Dias (OAB/CE nº 10.416)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE
CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 15-33.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA DE CARIÚS
Advogado(a): Danilson de Carvalho Passos (OAB/CE nº 20.322)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTA DE
CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 12-78.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE JUCÁS
Advogado(a): Jeane da Silva Ferreira (OAB/CE nº 17002)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
JUCÁS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 19-70.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE CARIÚS
Advogado(a): Danilson de Carvalho Passos (OAB/CE nº 20.322)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA DE CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª 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
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 13-63.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO VERDE DE CARIÚS
Advogado(a): José Rodrigo Correia de Souza (OAB/CE nº 27.418)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO VERDE DE CARIÚS,
referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 18-85.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DE CARIÚS
Advogado(a): Danilson de Carvalho Passos (OAB/CE nº 20.322)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA DE CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 14-48.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE CARIÚS
Advogado(a): José Rodrigo Correia de Souza (OAB/CE nº 27.418)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO DE CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
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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Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 6-71.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO SOLIDARIEDADE DE JUCÁS
Advogado(a): Arthur Leite Lomonaco, OAB/CE 28835
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO SOLIDARIEDADE DE
JUCÁS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2015
Processo n.º 15-87.2016.6.06.0080
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE SABOEIRO
Advogado(a): Luis Osterne Solano Feitosa, OAB/CE 5449
SENTENÇA
Vistos etc.
O PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE SABOEIRO apresentou sua prestação de contas referente ao exercício de 2015 de
forma INTEMPESTIVA, contrariando o disposto no Art. 28 da Resolução TSE nº 23.432/2014.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações.
Parecer técnico opinando pela aprovação com ressalva das contas do partido.
Às fls. 47/48, segue parecer do Parquet Eleitoral, opinando pela aprovação com ressalvas das contas do partido.
É o relatório. Decido.
Na situação sub examine, o partido apresentou, de forma intempestiva, suas contas referente ao exercício financeiro do ano de
2015, em desacordo com o disposto no Art. 28, I da Resolução TSE nº 23.432/2014.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido nos termos do art. 46, inciso II da Resolução
TSE nº 23.432/2014.
Empós, ciência ao MPE.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e partidárias (SICO), da Justiça Eleitoral, conforme
preceitua o art. 9º, inciso II da Resolução TSE nº 23.384/2012;
Cumpridas as formalidades legais e decorrido o tríduo recursal do art. 52, § 1º da Resolução TSE nº 23.464/2015, arquive-se.
P.R.I.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 9-46.2017.6.06.0080
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SABOEIRO
Advogado(a): Rafael Holanda Alencar (OAB/CE nº 25624)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DE SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 7-76.2017.6.06.0080
Partido: PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO DE SABOEIRO
Advogado(a): Rafael Holanda Alencar (OAB/CE nº 25624)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO DE
SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 6-91.2017.6.06.0080
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE SABOEIRO
Advogado(a): Leandro Coelho Dantas (OAB/CE nº 33463)
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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SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO DE SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 5-09.2017.6.06.0080
Partido: PARTIDO DA REPÚBLICA DE SABOEIRO
Advogado(a): Raimundo Anísio Lino Nocrato (OAB/CE nº 10.723)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DA REPÚBLICA DE
SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 16-38.2017.6.06.0080
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA DE SABOEIRO
Advogado(a): Rafael Holanda Alencar (OAB/CE nº 25624)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTA DE
SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 10-31.2017.6.06.0080
Partido: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DE SABOEIRO
Advogado(a): Rafael Holanda Alencar (OAB/CE nº 25624)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DE SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 25-77.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE CARIÚS
Advogado(a): JAMES PEDRO DA SILVA, OAB/CE Nº 24.083
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DE CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª 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
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 22-25.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DE CARIÚS
Advogado(a): Francisco Gonçalves Dias (OAB/CE nº 10.416)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA
DE CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou tempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se favoravelmente à
aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea a, da
Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 8-61.2017.6.06.0080
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SABOEIRO
Advogado(a): Rafael Holanda Alencar (OAB/CE nº 25624)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE
SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 4-24.2017.6.06.0080
Partido: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DE SABOEIRO
Advogado(a): Rafael Holanda Alencar (OAB/CE nº 25624)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA
DE SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 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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O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitora
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 36-43.2017.6.06.0043
Partido: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DE CARIÚS
Advogado(a): Zaqueu Quirino Pinheiro (OAB/CE nº 21181)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA
DE CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 3-39.2017.6.06.0080
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SABOEIRO
Advogado(a): Rafael Holanda Alencar (OAB/CE nº 25624)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA DE SABOEIRO, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.

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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Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 10-11.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DA REPÚBLICA DE CARIÚS
Advogado(a): Danilson de Carvalho Passos (OAB/CE nº 20.322)
SENTENÇA
Vistos etc.
O PARTIDO DA REPÚBLICA DE CARIÚS apresentou regularmente a sua prestação de conta, conforme dispõe e autoriza o
art. 32 da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações.
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório, quanto o Parquet Eleitoral ofertaram manifestação no sentido da aprovação da
prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA DE CARIÚS relativas ao exercício financeiro de
2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2017
Processo n.º 8-41.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE CARIÚS
Advogado(a): José Rodrigo Correia de Souza (OAB/CE nº 27.418)
SENTENÇA
Vistos etc.
O PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE CARIÚS apresentou regularmente a sua prestação de conta, conforme dispõe
e autoriza o art. 32 da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações.
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório, quanto o Parquet Eleitoral ofertaram manifestação no sentido da aprovação da
prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE CARIÚS relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2015
Processo n.º 26-62.2018.6.06.0043
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE CARIÚS
Advogado(a): Mário da Silva Leal Sobrinho, OAB/CE 3104
SENTENÇA
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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Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE
CARIÚS, referente ao exercício financeiro de 2015.
O partido apresentou intempestivamente a declaração.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, não houve impugnação.
Segundo análise do(a) responsável técnico, não houve envio de extrato bancário, emissão de recibos de doação em nome da
representação municipal, nem repasse ou distribuição de recursos pelo fundo partidário, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral manifestou seguindo o parecer.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a presente declaração de ausência de movimentação de recursos é admissível, conforme estabelece o artigo 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, sendo que não se comprovou ter a agremiação partidária realizado movimentação de
recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro.
Ante o exposto, julgo como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido nos termos do artigo 45,
inciso VIII, alínea b, da Resolução em comento.
Publique-se. Intime-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Transcorridos os prazos legais sem interposição de recurso, registre-se a decisão no SICO e, após o trânsito em julgado,
arquive-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019..
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2016
Processo n.º 34-73.2017.6.06.0043
Partido: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DE CARIÚS
Advogado(a): FRANCISCO GONÇALVES DIAS, OAB/CE 10416
SENTENÇA
Vistos etc.
O PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DE CARIÚS apresentou regularmente a sua prestação de conta, conforme dispõe e
autoriza o art. 32 da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações.
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório, quanto o Parquet Eleitoral ofertaram manifestação no sentido da aprovação da
prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA DE CARIÚS relativas ao exercício
financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Jucás/CE, 07 de janeiro de 2019.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza da 43ª Zona Eleitoral

062ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2015
Processo:
Objeto:
Partido:

4-78.2017.6.06.0062
Prestação de contas do exercício de 2015
PSB/Várzea Alegre

SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do exercício de 2015 do PSB/Várzea Alegre.
À fl. 9v, consta parecer pela aprovação das contas apresentadas.
O representante do Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela aprovação das contas encaminhadas pelo partido (fl. 11).
É o breve relato. Decido.
Conforme prevê a legislação eleitoral, é dever dos partidos políticos prestarem contas até o dia 30 de abril do ano seguinte
acerca das contas do ano anterior, sob pena de restar suspenso o recebimento de novas cotas do fundo partidário.
Analisando os autos, verifico que as contas foram devidamente apresentadas.
Além disso, também observo a inexistência de irregularidades ou vícios que pudessem comprometer a sua regularidade.
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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Diante dos fatos narrados, e em consonância com o parecer ministerial, firme nos termos do art. 45, I, da Res. TSE
23.432/2014, julgo como APROVADAS as contas do exercício de 2015 do PSB/Várzea Alegre.
Registre-se. Intime-se. Publique-se a decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
Decorrido o tríduo recursal, registrem as informações sobre o julgamento e arquivem os autos com as cautelas de praxe.
Várzea Alegre-CE, 18/12/2018
David Melo Teixeira Sousa
Juiz Eleitoral da 62ª ZE
Processo:
4-78.2017.6.06.0062
Objeto:
Prestação de contas do exercício de 2015
Partido:
PSB/Várzea Alegre
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do exercício de 2015 do PSB/Várzea Alegre.
À fl. 9v, consta parecer pela aprovação das contas apresentadas.
O representante do Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela aprovação das contas encaminhadas pelo partido (fl. 11).
É o breve relato. Decido.
Conforme prevê a legislação eleitoral, é dever dos partidos políticos prestarem contas até o dia 30 de abril do ano seguinte
acerca das contas do ano anterior, sob pena de restar suspenso o recebimento de novas cotas do fundo partidário.
Analisando os autos, verifico que as contas foram devidamente apresentadas.
Além disso, também observo a inexistência de irregularidades ou vícios que pudessem comprometer a sua regularidade.
Diante dos fatos narrados, e em consonância com o parecer ministerial, firme nos termos do art. 45, I, da Res. TSE
23.432/2014, julgo como APROVADAS as contas do exercício de 2015 do PSB/Várzea Alegre.
Registre-se. Intime-se. Publique-se a decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
Decorrido o tríduo recursal, registrem as informações sobre o julgamento e arquivem os autos com as cautelas de praxe.
Várzea Alegre-CE, 18/12/2018
David Melo Teixeira Sousa
Juiz Eleitoral da 62ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2015
Processo:
Objeto:
Partido:

89.98.2016.6.06.0062
Prestação de contas do exercício de 2015
PRB/Várzea Alegre

SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do exercício de 2015 do PRB/Várzea Alegre.
À fl. 08v, consta parecer pela aprovação das contas apresentadas.
O representante do Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela aprovação das contas encaminhadas pelo partido (fl. 09).
É o breve relato. Decido.
Conforme prevê a legislação eleitoral, é dever dos partidos políticos prestarem contas até o dia 30 de abril do ano seguinte
acerca das contas do ano anterior, sob pena de restar suspenso o recebimento de novas cotas do fundo partidário.
Analisando os autos, verifico que as contas foram devidamente apresentadas
Além disso, também observo a inexistência de irregularidades ou vícios que pudessem comprometer a sua regularidade.
Diante dos fatos narrados, e em consonância com o parecer ministerial, firme nos termos do art. 45, I, da Res. TSE
23.432/2014, julgo como APROVADAS as contas do exercício de 2015 do PRB/Várzea Alegre.
Registre-se. Intime-se. Publique-se a decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
Decorrido o tríduo recursal, registrem as informações sobre o julgamento e arquivem os autos com as cautelas de praxe.
Várzea Alegre-CE, 18/12/2018.
David Melo Teixeira Sousa
Juiz Eleitoral da 62ª ZE
073ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL No 003/2019
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
(PRAZO: 15 DIAS)
a
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, MMº. Juiz Eleitoral desta 73 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 foram CANCELADAS as inscrições dos eleitores abaixo identificados, pertencentes a
esta 73ª Zona Eleitoral, em razão de seus falecimentos, registrados no Cartório de Registro Civil abaixo identificado, sendo
recebido nesta data no sistema PÓLIS.
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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Nome

Inscrição

Data óbito

Cartório

ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA
CRISTIANO GUILHERME DE BRITO
FRANCISCA DE SOUSA LIMA
JOANA BATISTA DE LIMA
JOSE BUENO PEREIRA LIMA
MARCOS DA SILVA VASCONCELOS
MARIA
GORETTI
DE
ARAUJO
CORREIA
MARIA LUCILEIDE DO NASCIMENTO
ANTONIO FERNANDES DE LIMA

075310500736
041395260736
021073760779
021037950779
053690040744
035486820710
021061230787

22/12/2018
11/12/2018
15/12/2018
15/12/2018
13/12/2018
06/12/2018
10/12/2018

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE IBIAPINA-CE
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE IBIAPINA-CE
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE IBIAPINA-CE
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE IBIAPINA-CE
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE IBIAPINA-CE
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE IBIAPINA-CE
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE IBIAPINA-CE

021061790736
017973290752

01/12/2018
04/12/2018

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

018014610752

13/12/2018

ELVIS DE SOUSA MELO

075139420710

28/12/2018

FRANCISCA ARAUJO DA SILVA

053328880744

11/12/2018

FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA
SILVA
FRANCISCO JOSE MENDES DE
SOUSA
JOSE CUNHA FREIRE

029797640701

06/12/2018

000760980361

28/12/2018

018004380752

05/12/2018

029799100744

06/12/2018

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE IBIAPINA-CE
CARTÓRIO
DES.
MANUEL
SALES
ANDRADES DE UBAJARA/CE
CARTÓRIO
DES.
MANUEL
SALES
ANDRADES DE UBAJARA/CE
CARTÓRIO
DES.
MANUEL
SALES
ANDRADES DE UBAJARA/CE
CARTÓRIO
DES.
MANUEL
SALES
ANDRADES DE UBAJARA/CE
CARTÓRIO
DES.
MANUEL
SALES
ANDRADES DE UBAJARA/CE
CARTÓRIO
DES.
MANUEL
SALES
ANDRADES DE UBAJARA/CE
CARTÓRIO
DES.
MANUEL
SALES
ANDRADES DE UBAJARA/CE
CARTÓRIO
DES.
MANUEL
SALES
ANDRADES DE UBAJARA/CE

MARIA
DAS
GRAÇAS
NASCIMENTO SILVA

DO

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 janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Alessandro José de Almeida, Chefe 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
Juiz Eleitoral da 73a ZONA de IBIAPINA-CE

092ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL 01/2019 - RAE
EDITAL Nº 001/2019
O Excelentíssimo Dr. MAURÍCIO HOETTE, Juiz Eleitoral da 92ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado nos artigos
17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para
consulta, a relação de alistamentos, transferências e revisões dos eleitores desta 92ª Zona Eleitoral, composta pelos
municípios de Barro, Ipaumirim e Baixio, relativas ao período de 16 a 31 de dezembro de 2018.
Dos pedidos indeferidos, poderão os alistados ou eleitores recorrerem no prazo de 5 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE nº
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
Relatório de Afixação com relação dos eleitores alistados, transferidos e revisados em anexo.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital no local de
costume, bem como no Diário da Justiça Eletrônico – DJe.
Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 92ª Zona, Barro-CE, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro
de 2019. Eu,_______, Igor Mariano Figueiredo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo
MM. Juiz Eleitoral.
_______________________________________
Maurício Hoette
Juiz Eleitoral da 92ª Zona

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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EDITAL 02/2019 - CANCELADAS
EDITAL Nº 002/2019
O Excelentíssimo Dr. Maurício Hoette, Juiz Eleitoral da 92ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, em
consonância com o que dispõe o art. 15 do Provimento 7/2014/CRE-CE que acrescentou o subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV do
Manual de Procedimentos Cartorários,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, o rol de inscrições eleitorais
CANCELADAS E SUSPENSAS processadas durante o mês de AGOSTO a DEZEMBRO/2018, nesta 92ª Zona Eleitoral. O
relatório de ASE atualizados, contendo a lista de inscrições, segue anexo.
Nesses termos, com supedâneo no art. 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência aos interessados do cancelamento das
inscrições arroladas que poderá ser contestado no prazo de 5 (cinco) dias. E para que se lhe dê ampla divulgação,
determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado este edital no Diário da Justiça Eletrônico – DJE –, na forma do art. 4º do
Provimento nº 02/2011/CRE-CE, bem como afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 92ª Zona, Barro-CE, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro
de 2019. Eu,______________, Igor Mariano Figueiredo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
_____________________________________
MAURÍCIO HOETTE
Juiz Eleitoral da 92ª Zona

098ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL / PV - EXERCÍCIO 2016
PROCESSO Nº 27-13.2017.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE: PARTIDO VERDE – PV
SENTENÇA N.º 05/2018
Vistos, etc.
O PV do município de Itarema apresentou tempestivamente a sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2016,
encaminhando Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, como verifica-se no protocolo de fls. 02/03 destes
autos.
O partido foi devidamente notificado para constituir advogado, e na ocasião, apresentou instrumento procuratório de causídico
para atuar nos autos.
Foi publicado o edital de que trata o inciso I, do art. 45, da RES/TSE n.º 23.546/2017, tendo o prazo decorrido sem qualquer
impugnação.
Realizado o Parecer Exame Técnico Conclusivo (fl. 23/23v.), foi proposta a desaprovação das contas.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral, que por vez, opinou pela desaprovação das contas (fl. 25/27).
Nos termos do art. 38 da citada Resolução, o partido foi intimado, através de seu advogado, para oferecer defesa acerca da
irregularidade constatada, tendo o prazo decorrido sem manifestação.
É o relatório. Passo a decidir.
Da leitura dos fólios, notadamente o parecer técnico, verifica-se que o partido procedeu a abertura de 03 (três) contas
bancárias somente em 20/07/2016, não sendo possível verificar a movimentação financeira realizada anterior a este período,
comprometendo o exame das contas durante o ano de 2016.
Assim, em consonância com os pareceres do douto Membro do Órgão Ministerial e de Exame Técnico Conclusivo, julgo
desaprovadas as Contas Anual do Partido Verde do município de Itarema, referente ao exercício 2016, nos termos da
RES/TSE n.º 23.546/2017.
Determino a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano à
respectiva agremiação partidária, a partir da publicação desta decisão.
Registre-se as informações necessárias no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, sem qualquer manifestação em contrário, arquive-se.
P.R.I.
Itarema, 18 de dezembro de 2018.
Antônio Edilberto Oliveira Lima
Juiz Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL / PSL - EXERCÍCIO 2016
PROCESSO Nº 29-80.2017.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
SENTENÇA N.º 06/2018
Vistos, etc.

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

Ano 2019, Número 006

Fortaleza, quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

Página 30

O PSL do município de Itarema apresentou tempestivamente a sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2016,
encaminhando Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, como verifica-se no protocolo de fls. 02/06 destes
autos.
Foi publicado o edital de que trata o inciso I, do art. 45, da RES/TSE n.º 23.546/2017, tendo o prazo decorrido sem qualquer
impugnação.
Realizado o Parecer Exame Técnico Conclusivo (fl. 28/28v.), foi proposta a desaprovação das contas.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral, que por vez, opinou pela desaprovação das contas (fl. 30/32).
Nos termos do art. 38 da citada Resolução, o partido foi intimado, através de seu advogado, para oferecer defesa acerca da
irregularidade constatada, tendo o prazo decorrido sem manifestação.
É o relatório. Passo a decidir.
Da leitura dos fólios, notadamente o parecer técnico, verifica-se que o partido procedeu a abertura de 02 (duas) contas
bancárias em 31/05/2016 e 15/07/2016, não sendo possível verificar a movimentação financeira realizada anterior à abertura
da primeira conta, comprometendo o exame das contas durante o ano de 2016.
Assim, em consonância com os pareceres do douto Membro do Órgão Ministerial e de Exame Técnico Conclusivo, julgo
desaprovadas as Contas Anual do Partido Social Liberal do município de Itarema, referente ao exercício 2016, nos termos da
RES/TSE n.º 23.546/2017.
Determino a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano à
respectiva agremiação partidária, a partir da publicação desta decisão.
Registre-se as informações necessárias no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, sem qualquer manifestação em contrário, arquive-se.
P.R.I.
Itarema, 18 de dezembro de 2018.
Antônio Edilberto Oliveira Lima
Juiz Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL / PSDB - EXERCÍCIO 2016
PROCESSO Nº 33-20.2017.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
SENTENÇA N.º 07/2018
Vistos, etc.
O PSDB do município de Itarema apresentou tempestivamente a sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2016,
encaminhando Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, como verifica-se no protocolo de fls. 02/25 destes
autos.
O partido foi devidamente notificado para constituir advogado, e na ocasião, apresentou instrumento procuratório de causídico
para atuar nos autos.
Foi publicado o edital de que trata o inciso I, do art. 45, da RES/TSE n.º 23.546/2017, tendo o prazo decorrido sem qualquer
impugnação.
Realizado o Parecer Exame Técnico Conclusivo (fl. 50/50v.), foi proposta a desaprovação das contas.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral, que por vez, opinou pela desaprovação das contas (fl. 52/54).
Nos termos do art. 38 da citada Resolução, o partido foi intimado, através de seu advogado, para oferecer defesa acerca da
irregularidade constatada, tendo o prazo decorrido sem manifestação.
É o relatório. Passo a decidir.
Da leitura dos fólios, notadamente o parecer técnico, verifica-se que o partido procedeu a abertura de 02 (duas) contas
bancárias em 03/06/2016 e 20/07/2016, não sendo possível verificar a movimentação financeira realizada anterior à abertura
da primeira conta, comprometendo o exame das contas durante o ano de 2016.
Assim, em consonância com os pareceres do douto Membro do Órgão Ministerial e de Exame Técnico Conclusivo, julgo
desaprovadas as Contas Anual do Partido da Social Democracia Brasileira do município de
Itarema, referente ao exercício 2016, nos termos da RES/TSE n.º 23.546/2017.
Determino a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano à
respectiva agremiação partidária, a partir da publicação desta decisão.
Registre-se as informações necessárias no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, sem qualquer manifestação em contrário, arquive-se.
P.R.I.
Itarema, 18 de dezembro de 2018.
Antônio Edilberto Oliveira Lima
Juiz Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL / PMDB - EXERCÍCIO 2016
PROCESSO Nº 28-95.2017.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
SENTENÇA N.º 08/2018
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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Vistos, etc.
O PMDB do município de Itarema apresentou tempestivamente a sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2016,
encaminhando Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, como verifica-se no protocolo de fls. 02/03 destes
autos.
O partido foi devidamente notificado para constituir advogado, e na ocasião, apresentou instrumento procuratório de causídico
para atuar nos autos.
Foi publicado o edital de que trata o inciso I, do art. 45, da RES/TSE n.º 23.546/2017, tendo o prazo decorrido sem qualquer
impugnação.
Realizado o Parecer Exame Técnico Conclusivo (fl. 24/25), foi proposta a desaprovação das contas.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral, que por vez, opinou pela desaprovação das contas (fl. 27/29).
Nos termos do art. 38 da citada Resolução, o partido foi intimado, através de seu advogado, para oferecer defesa acerca da
irregularidade constatada, tendo o prazo decorrido sem manifestação.
É o relatório. Passo a decidir.
Da leitura dos fólios, notadamente o parecer técnico, verifica-se que o partido procedeu a abertura de 02 (duas) contas
bancárias 08/08/2016 e 01 (uma) outra conta em 19/10/2016, não sendo possível verificar a movimentação financeira realizada
anterior à abertura das contas, comprometendo o exame das contas durante o ano de 2016.
Assim, em consonância com os pareceres do douto Membro do Órgão Ministerial e de Exame Técnico Conclusivo, julgo
desaprovadas as Contas Anual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro do município de Itarema, referente ao
exercício 2016, nos termos da RES/TSE n.º 23.546/2017.
Determino a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano à
respectiva agremiação partidária, a partir da publicação desta decisão.
Registre-se as informações necessárias no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, sem qualquer manifestação em contrário, arquive-se.
P.R.I.
Itarema, 18 de dezembro de 2018.
Antônio Edilberto Oliveira Lima
Juiz Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 48/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL / EXERCÍCIO 2017
EDITAL N.º 48/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2017
prazo: 03 dias
O Exmo Dr. Antônio Edilberto Oliveira Lima, Juiz Eleitoral da 98ª Zona, no uso de suas atribuições legais, etc.,
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 2017, prevista no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995 e art. 45, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.546/2017. 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 23-39.2018.6.06.0098 – Protocolo nº 14.582/2018.
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos Exercício Financeiro de 2017.
Interessado: Partido Republicano Progressista - PRP - Itarema/CE
Presidente: Pedro Pompeu Machado
Tesoureiro: Manoel Guto Vasconcelos Costa
Advogado(a): Gabriel Soares Cardoso Filho - OAB/CE Nº 25.201/CE
Dado e passado nesta cidade de Itarema/CE, ao(s) 11 (onze) dia(s) do mês de dezembro de 2018. Eu, _______, Tatiana
Madeiro Santiago Falcão Paiva, Chefe de Cartório Eventual, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM Juiz
Eleitoral.
ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
JUIZ ELEITORAL
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