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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
PORTARIA N.º 521/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXVI do
artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal, e tendo em vista a decisão exarada no Processo Administrativo Digital – PAD
n.º 16.452/2017, RESOLVE autorizar a alteração para 14.12.2017 do termo final da licença para capacitação anteriormente
concedida para o período de 16.11.2017 a 15.12.2017, por meio da Portaria n.º 1.167/2017, ao servidor Gustavo Henrique
Teixeira Almeida Azevedo, Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Operação de Computadores, do quadro efetivo deste
Regional, lotado na Seção de Administração e Manutenção de Equipamentos (SEQUI), nos termos do artigo 87 da Lei n.º
8.112/1990 e da Resolução TSE n.º 23.507/2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 02 de maio de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados de capacitação referentes à
palestra "Memória Institucional: Acervo, patrimônio e Identidade", a ser ministrada na Sala de Sessões do TRE-CE no dia 18 de
maio de 2018, com carga horária de 2 H. Contratada: ERICK ASSIS DE ARAÚJO, CPF: 391391903-15. Valor: R$ 800,00.
Fundamento: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 7.167/2018. Ratificado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE. Data:8/5/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados de capacitação do Curso de
Legislação Trabalhista e Previdenciária aplicada a Contratos de Terceirização no Setor Público. Contratada: FOCO
TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ: 09317816/0001-18. Valor: R$19.400,00. Fundamento: art. 25, II, c/c o art.
13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 5.663/2018. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data:
10/5/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/18
Pregão Eletrônico n.º 30/18. Processo n.º 5329/2018. Objeto: a aquisição de material de consumo para abastecimento do
estoque da Seção de Almoxarifado. O objeto foi adjudicado às empresas: REBOTE COMERCIAL LTDA, CNPJ:
28.330.824/0001-49, item 1, valor unitário: R$ 115,00; item 2: R$ 945,00; item 3: R$ 1.155,00; MENNO – GRÁFICA E
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 47.699.350/0001-51, item 4, valor: R$ 6.037,20 Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor –
Geral do TRE/CE. Data: 10/5/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9/18
Pregão Eletrônico n.º 9/18. Processo n.º 23.744/2018. Objeto: a aquisição de material de consumo (limpeza e outros) para
abastecimento do estoque da Seção de Almoxarifado no ano de 2018. O objeto foi adjudicado às empresas: SUPRIMAX
COMERCIAL LTDA, CNPJ: 00.466.084/0001-53, itens 8, 14, 15, 16 e 18; PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA, CNPJ:
06.342.699/0001-54, itens: 9 e 12; MJL – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, item 6;
ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI: item 7; BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI:
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itens 1 e 3; MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX: itens: 11 e 17;FRANCISCO FÁBIO VIANA SILVA: item 2; ÁGUIA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME: item 4; ANDRÉ V. S. MORAIS: item 10; JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA
EIRELI: item 5; PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI: item 13. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor – Geral do
TRE/CE. Data: 7/5/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
002ª Zona Eleitoral
Editais
Edital 42 - Cancelamento D. Político
EDITAL Nº 42/2018
(INSCRIÇÕES CANCELADAS E/OU SUSPENSAS E RESTABELECIMENTOS DIREITOS POLÍTICOS )
EDITAL DE CANCELAMENTO E/OU SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTOS DIREITOS POLÍTICOS
PERÍODO DE ABRIL/2018
O Excelentíssimo Sr. Flávio Luiz Peixoto Marques, MM. Juiz da 2ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do
Ceará, no uso de suas atribuições legais; Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao preceituado no artigo 71, II, e 77, inciso II da Lei 4737/65 – Código Eleitoral, por meio dos lançamentos dos
ASE 337 – Motivo/Forma 7 –Condenação Criminal (LC 64/90, Art. 1º, I, e), ASE 370 e ASE 540 (INELEGIBILIDADE) conforme
dispõe o art. 15, inciso III da CF/88, está à disposição neste Cartório Eleitoral para consulta, a relação contendo nome dos
eleitores, números de inscrições eleitorais, das pessoas que tiveram suas inscrições canceladas/suspensas ou restabelecidas,
no período de 1 a 30 de abril de 2018, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, ofereçam alguma contestação.
E, para que se dê amplo conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital com prazo de
10 (dez) dias, que vai também afixado no local de costume.
Fortaleza/CE, 27 de abril de 2018. Eu, Adriana Maria Bezerra de Andrade, Chefe de Cartório, em exercício, preparei e conferi o
presente edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Flávio Luiz Peixoto Marques
Juiz Eleitoral da 2ª ZE/CE
Edital 43 - Falecimento
EDITAL Nº 43/2018
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
PERÍODO DE ABRIL/2018
O Excelentíssimo Sr. Flávio Luiz Peixoto Marques, MM. Juiz da 2ª Zona Eleitoral de Fortaleza, Circunscrição Eleitoral do
Ceará, no uso de suas atribuições legais;
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao que preceitua os termos dos
arts. 71, IV e 77, II do Código Eleitoral, está à disposição neste Cartório Eleitoral para consulta, a relação contendo nome dos
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eleitores, números de inscrições eleitorais, das pessoas que tiveram suas inscrições CANCELADAS POR FALECIMENTO
(ASE 019), no período de 1 a 30 de abril de 2018.
E, para que se dê amplo conhecimento, a quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital com prazo de
10 (dez) dias para que, querendo, ofereçam contestação.
Fortaleza/CE, 27 de abril de 2018. Eu, Francisca Vieira do Nascimento, Chefe de Cartório, em exercício, preparei e conferi o
presente edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Flávio Luiz Peixoto Marques
Juiz Eleitoral da 2ª ZE/CE

008ª Zona Eleitoral
Sentenças
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDO - ELEIÇÕES 2016 - ARACATI
PROCESSO: 761-74.2016.6.06.0008
PROTOCOLO: 161.929/2016
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT (ARACATI)
ADVOGADO: JOSÉ DE LIMA FILHO – OAB-CE: 18.350
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2016, do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT de
ARACATI, já devidamente qualificada nestes autos.
A partido declarou abertura de duas contas bancárias de campanha (fls.04), porém o relatório de análise preliminar (fls. 36)
detectou ausência de abertura de conta em consulta ao Sistema de Extrato Eletrônico desta Justiça, para o CNPJ da referida
agremiação. Notificado o Partido manifestou-se no sentido de ratificar a informação de abertura das contas (fls. 37/42).
Após informações colhidas junto ao Banco Bradesco, a representante do Ministério Público Eleitoral, às fls. 50/53, posicionouse no sentido da Desaprovação das contas por não abertura de conta bancária, com aplicação das penalidades previstas.
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.
Prescreve a citada norma em seu artigo 48, inciso II, os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo prestador de
contas.
Constata-se, nos autos, que de a acordo com as informações do extrato eletrônico (fls. 35) e Declaração do Banco Bradesco
(fls. 49), não houve abertura de conta bancária vinculada ao CNPJ nº 25.982.376/0001-70, informado na Ficha de Qualificação
do partido às fls. 04, restando demonstrado o não cumprimento da obrigação.
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 e em consonância com o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha do PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDTde ARACATI, determinando a suspensão do recebimento de verbas do fundo partidário
pelo prazo de 04 (quatro) meses, nos termos do art. 68, §§ 3º e 5º da Res. 23.463/2015.
Publique-se no DJE para intimação dos interessados.
Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se seu registro no SICO. Após, arquive-se.
Aracati -CE, 14/05/2018.
Jamyerson Câmara Bezerra
Juiz da 8ª Zona Eleitoral
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS EXERCÍCIO 2017
Edital nº 010/2018
O Excelentíssimo Juiz desta 8ª Zona Eleitoral, Dr. Jamyerson Câmara Bezerra, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO, a todos quanto do presente edital virem ou dele tiverem ciência, que o partido DEMOCRATAS - DEM do município
de Aracati, apresentou no Cartório Eleitoral da 8ª Zona, declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao
exercício financeiro de 2017, prevista no § 3º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
O documento encontra-se disponível em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer interessado possa impugná-lo mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, pelo supracitado partido.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela zona
eleitoral, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local átrio do Cartório
Eleitoral, bem como publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Aracati/CE, aos 14 (quatorze)
dias do mês de maio de 2018. Eu, Glaucio Lucas Silva de Souza, Chefe de Cartório, matrícula 68354, digitei. O MM. Juiz da 8ª
Zona Eleitoral, subscreve abaixo.
Jamyerson Câmara Bezerra
Juiz da 8ª Zona Eleitoral
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019ª Zona Eleitoral
Portarias
Portaria suspensão de atendimento ao público
PORTARIA N.º 02/2018 – 19ª ZE
Dispõe sobre a suspensão do atendimento ao público e dos prazos processuais no Cartório Eleitoral da 19ª ZE nos dias 21 e
22 de maio de 2018.
O Bel. PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS, Juiz da 19ª Zona Eleitoral, sediada em Tauá, por nomeação legal, usando das
atribuições que lhes são conferidas por lei,
CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Eleitoral tomar as providências necessárias visando à ordem e à presteza do Serviço
Eleitoral, nos termos do art. 35, IV, do Código Eleitoral Brasileiro;
CONSIDERANDO as diretrizes do Provimento CRE/CE n° 02/2012 que estabelece critérios para a decretação de ponto
facultativo no âmbito das zonas eleitorais do Estado do Ceará;
CONSIDERANDO a realização da solenidade de inauguração do Fórum Eleitoral da 19ª ZE no dia 18 de maio de 2018,
conforme determinação da Presidência do TRE/CE no PAD n° 7459/2018;
CONSIDERANDO a necessidade de mudança e instalação do Cartório Eleitoral na nova sede da 19ª ZE nos dias que sucedem
o evento da inauguração;
CONSIDERANDO a inviabilidade do atendimento ao público no período acima mencionado, tendo em vista que todos os
equipamentos eletro-eletrônicos estarão desligados para a realização dos serviços de transporte, mudança e instalação no
novo prédio;
RESOLVE:
Art. 1º - Suspender o atendimento ao público no Cartório Eleitoral da 19ªZE, nos dias 21 e 22 de maio de 2018.
Art. 2º - Determinar que os prazos processuais que se iniciarem ou se vencerem no referido período, fiquem prorrogados para
o primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Dê-se ampla divulgação na imprensa local para ciência dos eleitores e demais interessados.
Art. 5º – Encaminhe-se cópia desta Portaria à Corregedoria Eleitoral do Ceará para ciência e providências cabíveis.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Tauá/CE, 10 de maio de 2018.
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS
Juiz Eleitoral da 19ª Zona

021ª Zona Eleitoral
Editais
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL N.º 14/2018
EDITAL REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES CANCELADAS OU SUSPENSAS PELO JUÍZO ELEITORAL DA 21ª ZONA/CE.
O Excelentíssimo Senhor Dr. Denys Karol Martins Santana, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 21ª Zona, Ipu - CE, no
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que a relação contendo nome, número de título
eleitoral, tipo e data de ocorrência do ASE das pessoas que tiveram suas inscrições canceladas ou suspensas, no período de
01 a 30 de abril de 2018, encontra-se disponível no Cartório Eleitoral da 21ª Zona/CE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
ofereçam contestação, caso queiram. Nos termos da legislação vigente, ordenou o MMº. Juiz que se publicasse o presente
Edital, o qual será afixado no local de costume.
Cumpra-se, na forma da Lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª Zona, Ipu/CE, aos 4 (quatro) dias do mês de maio do
ano de 2018. Eu, _________ Raimundo Vinícius Soares Lima, Chefe de Cartório, matrícula TRE/CE 51651, preparei e conferi
o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
DENYS KAROL MARTINS SANTANA
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/CE,
Respondendo
EDITAL N.º 15/2018
MOVIMENTAÇÃO QUINZENAL
O Excelentíssimo Senhor Dr. Denys Karol Martins Santana, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 21ª Zona, Ipu - CE, no
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado nos artigos
17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para
consulta, a relação de alistamentos e transferências dos eleitores desta 21ª Zona Eleitoral, deferidos e indeferidos entre 16 e
30 de abril de 2018.
Dos pedidos indeferidos poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE n.º
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a MM. Juiz publicar o presente edital no local de
costume.
Cumpra-se, na forma da Lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª Zona, Ipu/CE, aos 04 (quatro) dias do mês de maio
do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, _________ Raimundo Vinícius Soares Lima, Chefe de Cartório, matrícula nº 51651,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Denys Karol Martins Santana
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/CE,
Respondendo

038ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL n.º 015/2018 
RAE PERÍODO: 01.05.2018 a 09.05.2018 A Excelentíssima Senhora SAMARA COSTA MAIA, MM. Juíza Eleitoral desta 38ª
Zona Eleitoral, com sede em Campos Sales, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 57 da Lei
nº 4.737/65 (Código Eleitoral) e no art. 17 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele tiverem ciência, que foram DEFERIDOS por este Juízo Eleitoral os Requerimentos de Alistamento Eleitoral
referentes ao período de 01 a 09 de maio de 2018 nas Operações de Alistamento e Transferência, cujo relatório anexo se
encontra disponível em Cartório. TORNA PÚBLICO, ainda, nos termos do artigo 17, § 2º, e 18, § 5º, ambos da Resolução TSE
nº 21.538/2003, que durante o período em referência não houve o indeferimento de nenhum Requerimento de Alistamento
Eleitoral, em qualquer de suas operações. E, para que chegue ao conhecimento de todos e a quem possa interessar,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente Edital em local de costume no átrio do Fórum da Justiça
Comum em Campos Sales, bem como publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, pelo
que ficam os alistados e os eleitores, nos casos de indeferimento de inscrição e de transferência, respectivamente, e qualquer
delegado de partido político, em ambos os casos, cientes dos prazos específicos para recurso, referidos nos artigos 17, § 1º, e
18, § 5º, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003. Dado e passado nesta Cidade de Campos Sales-CE, aos 14 (quatorze)
dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, Francisco Leal de Souza, Assistente FC – 01 - Matrícula nº
84383 da 38ª ZE, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral. SAMARA COSTA MAIA Juíza
Eleitoral

060ª Zona Eleitoral
Sentenças
Autos: nº 195-66.2016.6.06.0060 (Representação)
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Requeridos: ICARO FERREIRA DE MENDONÇA GASPAR e SEBASTIÃO MANDU FILHO.
Advogados: ICARO FERREIRA DE MENDONÇA GASPAR (OAB-CE 23.876) e MARA SUSY BANDEIRA ALMEIDA (OABCE 29.046)
SENTENÇA
Esta ação foi ajuizada tendo por objeto a veiculação de propaganda antecipada a em face de SEBASTIÃO MANDU
FILHO e de propaganda em desacordo com o art. 37, § 2º da Lei 9.504/1997 em face de ICARO FERREIRA DE MENDONÇA
FILHO.
Alega, em suma, que no dia 27/07/2016 foi realizado No Clube Social de Acopiara a convenção partidária do PT e do
PRB, com discurso e pedido de voto para a chapa do pré-candidato ICARO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO, e com grande
painel, caracterizando outdoor.
Notificados, os Representados contestaram alegando que o uso do painel para efeito de ornamentação na convenção
não é ato vedado em norma e que foi utilizado para propaganda intrapartidária, também alegaram que não houve pedido de
voto, apenas um pedido de apoio, no contexto do pronunciamento. (fls. 12/22).
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que não foi apresentado rol de testemunhas e também não houve questionamento no
que se refere a data do evento, nem mesmo quanto à veracidade das fotografias.
A convenção dos partidos PT e PRB foi realizada no dia 27/07/2016, no Clube Social em Acopiara.
O art. 36-A, da Lei das Eleições não considera propaganda eleitoral antecipada quando não há o pedido explícito de
voto. No entanto, aos 15:43min do vídeo contido nos autos denota-se que de fato houve o pedido de voto expresso com a
intenção de promover, perante o público, o lançamento e fortalecimento da pré-candidatura de ICARO FERREIRA DE
MENDONÇA GASPAR, antes do período autorizado em lei, configurando assim a propaganda antecipada.
Em relação ao painel divulgado na convenção, não se enquadra como propaganda antecipada e efeito outdoor, pois
não o mesmo se encontra na esfera intrapartidária e restrito ao tempo de duração do evento, além de não haver a medida
exata, não sendo possível aferir o efeito outddor.
Cito algumas seguintes decisões com argumentos cabíveis para o presente caso:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO OUTDOOR. NÃO
CONFIGURAÇÃO. BANNER. AFIXADO EM COMÍCIO. ADORNO DE PALANQUE. EXPOSIÇÃO RESTRITA AO TEMPO DE
DURAÇÃO DO EVENTO. SENTENÇA A QUO. REFORMADA. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO.
PROVIDO.
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1. Na espécie, ficou demonstrado que referida propaganda eleitoral questionada como irregular encontra-se dentro do
permissivo legal, uma vez que o banner, apontado como objeto da representação, foi utilizado apenas durante o comício dos
candidatos recorrentes, tendo sua exposição restrita ao tempo de realização do evento, restando, assim, insubsistente a
penalidade por propaganda eleitoral irregular.
2. Sentença a quo reformada. Multa afastada.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL n 7622, ACÓRDÃO n 7622 de 19/04/2017, Relator(a) FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO,
publicado no DJE em 25/04/2017 )
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. AFIXAÇÃO DE ADESIVOS EM CAMINHÃO. AUSÊNCIA DE DIMENSÕES. EFEITO OUTDOOR. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR EM VEÍCULO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 38, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97.
REDUÇÃO DA MULTA. ART. 37, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de ausência de capacidade postulatória rejeitada, porquanto os recorrentes, após intimados, apresentaram as
procurações outorgadas ao causídico que assinou a peça recursal.
2. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada, pois, quando a intimação for por oficial de justiça, o prazo começa a
correr da juntada aos autos do mandado cumprido. Inteligência do art. 231, II, do CPC, aplicável subsidiariamente.
3. Mérito. Na espécie, a magistrada sentenciante, acolhendo as alegações do autor, reconheceu a prática de propaganda com
efeito outdoor pelo fato de existir um caminhão, estacionado no centro da cidade, repleto de adesivos dos candidatos
representados, aplicando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos recorrentes, com fundamento no art. 39, § 8º,
da Lei nº 9.504/97 e art. 20 da Res. TSE nº 23.457/2015.
4. Este Tribunal tem entendido que, para configurar o efeito visual de outdoor, é necessário que o tamanho da
propaganda seja igual ou superior a 20m2 (vinte metros quadrados). No caso, a ausência de qualquer informação nos
autos acerca das dimensões da propaganda impede o reconhecimento do efeito outdoor.
5. Não obstante a impossibilidade do enquadramento da propaganda impugnada na previsão do art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97, inexistem dúvidas acerca da violação ao art. 38, § 4º, da mesma Lei, que trata dos limites da propaganda em
veículos.
6. A partir da análise das fotografias colacionadas aos autos, é possível constatar visualmente que a justaposição dos adesivos
ultrapassa facilmente o tamanho de 50cm x 40cm, permitido para a propaganda em veículos.
7. O novo enquadramento jurídico dos fatos não importa em julgamento extra petita, nos termos da súmula 62 do TSE,
segundo a qual "os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não
pela capitulação legal atribuída pelo autor".
8. A retirada da propaganda irregular pelos recorrentes, em cumprimento à decisão liminar proferida pelo juízo a quo, não
afasta a incidência da multa, já que se trata de bem particular. Aplicação da Súmula 48 do TSE.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa aplicada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada
um dos representados, com fundamento no art. 37, § 2º c/c art. 38, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Decisão:
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
(RECURSO ELEITORAL N 15020, ACRODÃO 15020 DE 20/07/2017, Relator(a) JOARIZA MAGALHÃES PINHEIRO,
publicado no DJE em 25/04/2017)
Diante disso, com fulcro nos argumentos dos julgados acima mencionados, julgo improcedente o pedido contido nesta
representação, em relação a ICARO FERREIRA DE MENDONÇA GASPAR.
Julgo procedente o pedido contido nesta representação em face de SEBASTIÃO MANDU FILHO, e condeno este
representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 36, § 3°, da Lei n° 9504/97,
em virtude da realização de propaganda de forma extemporânea.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.
Acopiara, 04 de Maio de 2018.
FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
Juíz Eleitoral da 60ª ZE
Atos Diversos
INTIMAÇÃO
Representação nº 391-36.2016.6.06.0060
Protocolo: 127.641/2016
DENUNCIANTE: Ministério Público Eleitoral
DENUNCIADA: Josefa Marli do Nascimento Almeida, vereadora, ensino superior completo, nascida em 06/09/72, filha de
Manoel Benevides do Nascimento e de Maria Celeste de Souza, residente na Rua São José, 85, Vila de Umari, Acopiara/CE.
ADVOGADO DA REPRESENTADA: Rangel Pereira Ribeiro (OAB/CE, 22737 )
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL ( Autos: 391-36.2016): Thiago Batista de Carvalho ( OAB-CE 25941)
O Excelentíssimo Senhor Dr. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz Eleitoral respondendo desta 60ª ZE, no
uso de suas atribuições legais, etc.
INTIMA as partes, para comparecerem à audiência do dia 10/07/2018 (terça-feira), às 9:30 horas, no Fórum de Acopiara
(Cartório Eleitoral), situado na Rua Cícero Mandu, s/n, neste município, sendo advertidos que as testemunhas deverão
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comparecer ao ato independentemente de intimação, nos termos do art. 22, V, da LC n° 64/90. Dado e passado no Cartório
Eleitoral desta 60ª ZE, aos 09 (nove) dias do mês de Maio de 2018. Eu _______, Rafael de Oliveira Melo, Chefe de Cartório,
digitei e subscrevi o presente mandado.
Francisco Hilton Domingos de Luna Filho
Juiz Eleitoral

061ª Zona Eleitoral
Editais
DUPLICIDADE
EDITAL N.º 16/2018
DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO
PRAZO: 03 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral respondendo pela 061ª Zona, dr. Sérgio da Nóbrega Farias, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao art. 35 da
Res. TSE nº 21.538/03, encontra-se à disposição, no Cartório Eleitoral da 61ª ZE, a relação de eleitores agrupados em
coincidência, conforme segue, Coincidência 1DBR1802579808:
Eleitor do grupo 1:
Inscrição: 072635610744
Eleitor: José Pereira da Silva
UF: CE – Zona 61 – Seção: 81
Eleitor do grupo 2:
Inscrição: 025688401252
Eleitor: José Pereira da Silva
UF: MA – Zona 29 – Seção: 89
E para que se dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse fixado o presente edital no local de costume
deste Cartório Eleitoral e publicado no DJE. Dado e passado nesta cidade de Tamboril/CE, em 04 (quatro) dias do mês de
maio do ano de 2018.
Eu, Janaina Albuquerque, Chefe de Cartório desta 61ª Zona Eleitoral, digitei o presente edital, que vai subscrito pelo MMº. Juiz
Eleitoral.
SÉRGIO DA NÓBREGA FARIAS
Juiz Eleitoral respondendo pela 61ª ZE/CE
063ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Autos nº 41-05.2017.6.06.0063
Protocolo nº 31.124/2017
Natureza: Petição – Ação Declaratória de Inexistência de Sentença
Promovente(s): Fernando Antonio Vieira Assef e Isabel Cristina Silva Aragão
Advogados(s): Silveira de Aguiar Advogados Associados (OAB/CE nº 549); Croaci Aguiar (OAB/CE nº 5.923); Filipe Silveira
Aguiar (OAB/CE nº 17.899) e Yuri Gondim de Amorim (OAB/CE nº 28.141)
Promovido(s): Coligação Para Mudar Boa Viagem
Advogados(s): José Marques Junior (OAB/CE nº 17.257) e Adriano Ferreira Gomes Silva (OAB/CE nº 9.694)
Através do presente as partes interessadas ficam intimadas/notificadas acerca do teor do despacho de fl. 260 dos autos do
processo em epígrafe.
DESPACHO
R.H.
Intimem-se o Promovido e o Ministério Público Eleitoral para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto às fls.
252/256, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 267, da Lei 4.737/65.
Apresentadas ou não as contrarrazões, voltem-me os autos conclusos.
Expedientes Necessários.
Boa Viagem, 08 de maio de 2018.
Luís Gustavo Montezuma Herbster
Juiz Eleitoral da 63ª ZE-Respondendo
065ª Zona Eleitoral
Editais
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICIO 2017
EDITAL Nº 25/2018
(03 dias)
O Excelentíssimo Senhor, o Dr. GILVAN BRITO ALVES FILHO, M.M. Juiz Eleitoral desta 65ª Zona do Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais etc...
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos abaixo
relacionados, sediados em Groaíras/CE, apresentaram ao Cartório Eleitoral da 65ª Zona de Cariré/CE, as declarações de
ausência de movimentação de recursos ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro referentes ao exercício financeiro de
2017, prevista no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995 e art. 28, § 3º, da Resolução do TSE nº 23.546/2017. Os documento
encontram-se disponíveis para exame em cartório, para que no prazo de 03 (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
25-11.2018.6.06.0065

Partido
PPS

Presidente
Tesoureiro
Franciso
Ueliton
Martins Francisco José Maria Firmo
Vasconcelos
20-86.2018.6.06.0065
PDT
Luis Carlos Rodrigues
Cláudio Juvenal Ximenes Aguiar
24-26.2018.6.06.0065
PSB
Francisco Clerton Alves Paiva
Manoel Justino de Paiva Neto
23-41.2018.6.06.0065
PTB
José Gildo Matos Lopes
Maria Gessi Rodrigues Paiva
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MMº. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente edital no lugar de
costume do Fórum Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE. Dado e passado nesta cidade de Cariré - CE, aos 09
(nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu,(João Arilo Teixeira de Araújo Júnior), Chefe do Cartório,
digitei e subscrevo o presente edital.
GILVAN BRITO ALVES FILHO
Juiz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICIO 2017
EDITAL Nº 26/2018
(03 dias)
O Excelentíssimo Senhor, o Dr. GILVAN BRITO ALVES FILHO, M.M. Juiz Eleitoral desta 65ª Zona do Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais etc...
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos abaixo
relacionados, sediados em Cariré/CE, apresentaram ao Cartório Eleitoral da 65ª Zona de Cariré/CE, as declarações de
ausência de movimentação de recursos ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro referentes ao exercício financeiro de
2017, prevista no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995 e art. 28, § 3º, da Resolução do TSE nº 23.546/2017. Os documento
encontram-se disponíveis para exame em cartório, para que no prazo de 03 (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
Partido
Presidente
Tesoureiro
21-71.2018.6.06.0065
PRB
Virgina Sousa Aguiar
Aguida Rodrigues Martins
22-56.2018.6.06.0065
PDT
Antonio Rufino Martins
Elmo Roberto Belchior Aguiar
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MMº. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente edital no lugar de
costume do Fórum Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE. Dado e passado nesta cidade de Cariré - CE, aos 09
(nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu,(João Arilo Teixeira de Araújo Júnior), Chefe do Cartório,
digitei e subscrevo o presente edital.
GILVAN BRITO ALVES FILHO
Juiz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICIO 2017
EDITAL Nº 27/2018
(03 dias)
O Excelentíssimo Senhor, o Dr. GILVAN BRITO ALVES FILHO, M.M. Juiz Eleitoral desta 65ª Zona do Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais etc...
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos abaixo
relacionados, sediados em Varjota/CE, apresentaram ao Cartório Eleitoral da 65ª Zona de Cariré/CE, as declarações de
ausência de movimentação de recursos ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro referentes ao exercício financeiro de
2017, prevista no art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995 e art. 28, § 3º, da Resolução do TSE nº 23.546/2017. Os documento
encontram-se disponíveis para exame em cartório, para que no prazo de 03 (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.
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Processo
Partido Presidente
Tesoureiro
13-94.2018.6.06.0065
PSDC
Alessandra Chaves Pinheiro
Antonio Mairlon da Silva Sousa
18-19.2018.6.06.0065
PMB
Ana Patricia Sousa Ximenes
Fca. Romana Rodrigues Cardoso
17-34.2018.6.06.0065
PEN
Carlos Andre S. Fernandes
Francisca Lira da Costa
14-79.2018.6.06.0065
MDB
Glediston Paulino Ximenes
Cícero Teles Ximenes
15-64.2018.6.06.0065
PSD
Francisco Mendes de Sousa
Fco. Robério Ponte Ribeiro
16-49.2018.6.06.0065
PSB
Glediston Paulino Ximenes Jr
Francisco de Assis Carvalho
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MMº. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente edital no lugar de
costume do Fórum Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE. Dado e passado nesta cidade de Cariré - CE, aos 09
(nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu,(João Arilo Teixeira de Araújo Júnior), Chefe do Cartório,
digitei e subscrevo o presente edital.
GILVAN BRITO ALVES FILHO
Juiz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
EDITAL Nº 28/2018
IMPUGNAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMPANHA ELEITORAL ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016
(3 dias)
O Excelentíssimo Senhor, o Dr. GILVAN BRITO ALVES FILHO, M.M. Juiz Eleitoral desta 65ª Zona do Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais etc...
TORNA PÚBLICO que o Partido Comunista do Brasil - PC do B do município de Cariré, apresentou as suas prestações de
contas
finais,
as
quais
estão
disponíveis
para
consulta
no
seguinte
endereço
eletrônico:
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/, referentes a Campanha Eleitoral nas Eleições Municipais 2016, para que
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, em petição
fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e cincunstâncias, possam impugná-las no
prazo de 03 (três) dias, em cumprimento ao disposto no art. 51 da Resolução TSE nº 23.463/2015, e para que chegue ao
conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir e publicar no local de costume e no Diário da
Justiça Eletrônico - DJE, com prazo de 03 (três) dias para impugnação junto ao Cartório Eleitoral da 65ª Zona/Cariré-CE.
Dado e passado nesta cidade de Cariré, aos 14 (catorze) dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, João
Arilo Teixeira de Araújo Júnior, Chefe de Cartório da 65ª Zona, conferi o presente edital, que é subscrito pelo MMº Juiz
Eleitoral.
GILVAN BRITO ALVES FILHO
Juiz Eleitoral da 65 ª ZE
068ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 15/2018
REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTOS ELEITORAIS DEFERIDOS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Luís Sávio de Azevedo Bringel Juiz Eleitoral, respondendo da 68ª Zona Eleitoral de Araripe, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que encontra-se disponível em Cartório, aos
partidos políticos, para consulta, a relação de inscrições, revisões e transferências deferidas, dos eleitores desta 68ª Zona
Eleitoral, relativas ao período de 16/04/2018 a 30/04/2018.
Dos pedidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (art. 17,
§§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o presente edital fosse
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e afixado no átrio deste Cartório, contando-se o prazo de recurso da
última forma de publicação realizada, a teor do art. 4º do Provimento nº 2/2011-CRE - CE.
Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Araripe, Estado do Ceará, aos 09 (nove) de maio de 2018. Eu,
__________________, Raimundo Daywid Costa Diógenes, Chefe de Cartório, o digitei, sendo subscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.
Luís Sávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral, respondendo
EDITAL Nº 16/2018
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
(Prazo: 10 dias)
O Excelentíssimo Senhor Luís Sávio de Azevedo Bringel, Juiz Eleitoral, respondendo desta 68ª Zona de Araripe, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento nº 7/2014-CRE/CE,
que introduziu o subitem 14.8.1 da Seção III do Capitulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo
Provimento N.º 1/2014-CRE/CE,
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TORNA PUBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de ABRIL/2018, nesta 68ª Zona Eleitoral, conforme abaixo
discriminado:
Inscrição
Nome
ASE
076019150728
ANTONIO MARTINS DE SOUSA
019-FALECIMENTO
020219010760
MARIA HELENA DA SILVA
019-FALECIMENTO
010751680787
DAMIÃO BARRETO DE SOUZA
019-FALECIMENTO
031228880779
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
019-FALECIMENTO
065557030744
RICARDO RODRIGUES PEREIRA
019-FALECIMENTO
066764600523
VALDECI VICENTE DE OLIVEIRA
019-FALECIMENTO
056694550752
ELIZANGELA FELIX RODRIGUES
337
–
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
Termos em que, com fundamento no art. 77, II, e 71, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência ao(à)(s) interessado(a)(s) do
cancelamento e/ou suspensão da(s) inscrições eleitorais, 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 N.º 02/2011 - CRE/CE, e afixado no átrio deste Cartório.
Dado e passado nesta cidade de Araripe-CE, aos 09 de MAIO 2018. Eu, ______________________, Raimundo Daywid Costa
Diógenes/Chefe do Cartório , digitei o presente edital, sendo assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Luís Sávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral, respondendo

069ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.24/2018 DUPLICIDADE- MARIA JULIANA DA SILVA CRUZ
EDITAL Nº 24/2018
PRAZO DE TRÊS (03) DIAS
O Dr. Marcelo Wolney Alencar Pereira de Matos, Juiz Eleitoral desta 69ªZE, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, por
ocasião do batimento realizado em 09/05/2018, detectou, pelo cruzamento de dados constantes no cadastro eleitoral, a
duplicidade abaixo especificada:
DUPLICIDADE: 1DCE1802589178
1º ELEITOR DO GRUPO

2º ELEITOR DO GRUPO

INSCRIÇÃO Nº: 059582290744
INSCRIÇÃO Nº: 093141690760
SITUAÇÃO: LIBERADA
SITUAÇÃO: NÃO LIBERADA
OCORRÊNCIA: 70
OCORRÊNCIA: 71
UF: CE ZONA: 069 SEÇÃO: 0105
UF: CE ZONA: 069 SEÇÃO: 0063
DATA DOMICÍLIO: 03/05/2000
DATA DOMICÍLIO: 23/04/2018
ELEITOR(A): MARIA JULIANA DA SILVA CRUZ
ELEITOR(A): MARIA JULIANA DA SILVA CRUZ
SEXO: FEMININO
SEXO: FEMININO
DATA NASCIMENTO: 03/10/1983
DATA NASCIMENTO: 03/10/1983
UF NASCIMENTO: CE
UF NASCIMENTO: CE
MÃE: MARIA IRENICE DA SILVA CRUZ
MÃE: MARIA IRENICE DA SILVA CRUZ
PAI: JOSE SARAIVA DA CRUZ
PAI: JOSE SARAIVA DA CRUZ
E, para conhecimento dos interessados, mandou o MM Juiz Eleitoral publicar a presente duplicidade, pelo prazo de 03 (três)
dias, nos termos do art. 35 da Res. 21.538/2003. Dado e passado nesta cidade de Aurora-CE, aos 14 de maio de 2018. Eu,
_________, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital.
Marcelo Wolney Alencar Pereira de Matos
Juiz Eleitoral Respondendo pela 69ªZE

073ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Expediente:
Assunto:
Promovido:
Recebi hoje.

COMUNICAÇÃO PÓLIS #276177
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
LUIS CARLOS DAS NEVES
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Trata-se de suspensão dos direitos políticos, encaminhada via sistema PÓLIS , comunicação #276177, de LUIS CARLOS
DAS NEVES, brasileiro, nascido em Ibiapina/CE, aos 15/05/1982, filho de Francisco Teresa das Neves e Maria Teresa das
Neves, com inscrição eleitoral nº 053688250728, em razão de condenação criminal nos autos do processo nº
4176252014.8.06.0087, tombado na Secretaria da Vara Única da Comarca de Ibiapina-CE, pela prática do delito tipificado no
art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor em tela estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores,
DETERMINO o lançamento da suspensão dos direitos políticos, por meio do registro do código ASE 337 (motivo/forma 7 –
condenação criminal – LC 64/90, art. 1º, inciso I, alínea e) no cadastro eleitoral de LUIS CARLOS DAS NEVES, inscrição de
número 053688250728, com fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78 da Lei
4.737/65 (Código Eleitoral), na Lei Complementar nº 64/90 e no Provimento CGE nº 06/2009, que aprovou as instruções para
utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor – ASE, pela condenação criminal citada na comunicação judicial.
Cumpra-se, desde já, com o lançamento do respectivo ASE no sistema ELO, certificando-se neste expediente.
Após, proceda-se com o arquivamento.
Ibiapina – CE, 14 de maio de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA/IBIAPINA(UBAJARA)
DESPACHO
Assunto:
RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS
PÓLIS/Comunicação:
#280198
Interessado:
ARIONILDE PAULA DA SILVA
Inscrição Eleitoral no:
051160400744
Recebido hoje.
Trata-se de restabelecimento dos direitos políticos de ARIONILDE PAULA DA SILVA, inscrição eleitoral nº 051160400744, nos
termos da sentença exarada nos autos do processo de extinção de punibilidade criminal nº 7825-36.2011.8.06.0173, datada de
23/05/2016, feito que tramita na Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE.
A apenada teve seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal imposta pelo juízo da Vara Única da
Comarca de Ibiapina/CE, nos autos do processo nº 912-14.2006.8.06.0173, cujo trânsito em julgado se deu em 12/07/2011,
pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.
Como é cediço, a Constituição Federal no art. 15, inciso III, estabelece que a condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos, acarreta a suspensão dos Direitos Políticos, cujo ato se exaure mediante extinção da pena.
Por seu turno, no caso em concreto observo a incidência da inelegibilidade conforme art. 1º, I, alínea e da Lei Complementar
nº 64/90 alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 52, § 3º, e 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, no Provimento da
Corregedoria Geral Eleitoral nº 06/2009 e na LC nº 64/90, DETERMINO o restabelecimento dos direitos políticos de
ARIONILDE PAULA DA SILVA, nascido aos 14/07/1982, natural de Ubajara/CE, filha de Pedro Paulo Ribeiro da Silva e Maria
de Fátima Paula da Silva, inscrição eleitoral nº 051160400744, mediante o registro do código ASE 370 (cessação do
impedimento – suspensão), motivo/forma 1 (extinção da causa de restrição), inativando tão somente o ASE 337 causador da
mencionada suspensão dos direitos políticos e, em seguida, a anotação de sua inelegibilidade mediante lançamento do ASE
540 no seu cadastro eleitoral, pelo período de 08 (oito) anos a contar do dia 23/05/2016, data da sentença de extinção de
pena.
Expedientes necessários.
Após, arquive-se.
Ibiapina – CE, 14 de maio de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA/IBIAPINA(UBAJARA)
DESPACHO
Assunto:
RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS
PÓLIS/Comunicação:
#280215
Interessado:
JOSE AURIMAR PORTELA FERREIRA
o
021030820701
Inscrição Eleitoral n :
Recebido hoje.
Trata-se de restabelecimento dos direitos políticos de JOSE AURIMAR PORTELA FERREIRA, inscrição eleitoral nº
021030820701, nos termos da sentença exarada nos autos do processo de extinção de punibilidade criminal nº 314776.2010.8.06.0087, datada de 01/03/2018, feito que tramita na Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE.
O apenado teve seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal imposta pelo juízo da Vara Única da
Comarca de Ibiapina/CE, nos autos do processo nº 1989-35.2000.8.06.0087, cujo trânsito em julgado se deu em 03/08/2010,
pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.
Como é cediço, a Constituição Federal no art. 15, inciso III, estabelece que a condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos, acarreta a suspensão dos Direitos Políticos, cujo ato se exaure mediante extinção da pena.
Por seu turno, no caso em concreto observo a incidência da inelegibilidade conforme art. 1º, I, alínea e da Lei Complementar
nº 64/90 alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.
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Ante o exposto, com fulcro nos arts. 52, § 3º, e 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, no Provimento da
Corregedoria Geral Eleitoral nº 06/2009 e na LC nº 64/90, DETERMINO o restabelecimento dos direitos políticos de JOSE
AURIMAR PORTELA FERREIRA, nascido aos 07/12/1958, natural de Ibiapina/CE, filho de Francisco Cicero Ferreira e Maria
Portela Ferreira, inscrição eleitoral nº 021030820701, mediante o registro do código ASE 370 (cessação do impedimento –
suspensão), motivo/forma 1 (extinção da causa de restrição), inativando tão somente o ASE 337 causador da mencionada
suspensão dos direitos políticos e, em seguida, a anotação de sua inelegibilidade mediante lançamento do ASE 540 no seu
cadastro eleitoral, pelo período de 08 (oito) anos a contar do dia 01/03/2018, data da sentença de extinção de pena.
Expedientes necessários.
Após, arquive-se.
Ibiapina – CE, 14 de maio de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA/IBIAPINA(UBAJARA)
DESPACHO
Assunto:
RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS
PÓLIS/Comunicação:
#280220
Interessado:
ISAIAS TOMAZ DE LIMA
Inscrição Eleitoral no:
035524440787
Recebido hoje.
Trata-se de restabelecimento dos direitos políticos de ISAIS TOMAZ DE LIMA, inscrição eleitoral nº 035524440787, nos termos
da sentença exarada nos autos do processo de extinção de punibilidade criminal nº 5191-58.2016.8.06.0087, datada de
18/10/2017, feito que tramita na Vara Única da Comarca de Ibiapina/CE.
O apenado teve seus direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal imposta pelo juízo da Vara Única da
Comarca de Ibiapina/CE, nos autos do processo nº 3438-42.2011.8.06.0087, cujo trânsito em julgado se deu em 10/12/2015,
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 69, ambos do Código Penal.
Como é cediço, a Constituição Federal no art. 15, inciso III, estabelece que a condenação criminal transitada em julgado,
enquanto durarem seus efeitos, acarreta a suspensão dos Direitos Políticos, cujo ato se exaure mediante extinção da pena.
Por seu turno, no caso em concreto não observo a incidência da inelegibilidade conforme art. 1º, I, alínea e da Lei
Complementar nº 64/90 alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 52, § 3º, e 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, no Provimento da
Corregedoria Geral Eleitoral nº 06/2009 e na LC nº 64/90, DETERMINO o restabelecimento dos direitos políticos de ISAIAS
TOMAZ DE LIMA, nascido aos 27/11/1972, natural de Ibiapina/CE, filho de Raimundo Tomaz de Lima e Tereza Nonata do
Nascimento, com inscrição eleitoral de nº 035524440787, mediante o registro do código ASE 370 (cessação do impedimento –
suspensão), motivo/forma 1 (extinção da causa de restrição), inativando tão somente o ASE 337 causador da mencionada
suspensão dos direitos políticos.
Expedientes necessários.
Após, arquive-se.
Ibiapina – CE, 14 de maio de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA/IBIAPINA(UBAJARA)
DESPACHO
Processo PAD Nº 7414/2018 - Direitos Políticos - Condenação Criminal - Extinção da Punibilidade.
Interessado: Eduardo França Rodrigues.
Recebi Hoje.
Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas de Brasília – DF, via
Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará, no processo PAD nº 7414/2018, que declarou a extinção de punibilidade em favor do
eleitor EDUARDO FRANÇA RODRIGUES, inscrição eleitoral nº 016323902046, em razão do cumprimento da pena de
condenação que lhe foi imposta nos autos do processo criminal nº 20050111000399, feito que tramita na 3ª Vara de
Entorpecentes do Distrito Federal.
O Chefe do Cartório Eleitoral informa que já fora lançado no cadastro do eleitor em tela o ASE 370, de cessação do
impedimento, pelo então Cartório Eleitoral da extinta 56ª Zona Eleitoral de Ubajara, no dia 29/03/2016.
Por outro lado, da análise do crime pelo qual foi condenado o réu, verifico que há subsunção à hipótese de inelegibilidade,
previstas no art. 1º, e da LC 64/90.
Diante disto, considerando que já fora lançado o ASE 370, determino o lançamento do código ASE 540 no cadastro do eleitor
EDUARDO FRANÇA RODRIGUES, inscrição nº 016323902046, com a citada anotação de inelegibilidade.
Publique-se. Oportunamente, arquive-se com baixa.
Ibiapina – CE, 14 de maio de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA/IBIAPINA(UBAJARA)
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Decisões
DECISÃO
PROTOCOLO: 10.710/2018
PETIÇÃO nº 10-18.2018.6.06.0073
INTERESSADA: MARIA ALICE SILVA VIEIRA
Vistos etc.
Trata-se de apresentação, em 08.05.2018, de prestação de contas de MARIA ALICE SILVA VIEIRA, que concorreu ao cargo
de Vereadora do Município de Ubajara/CE pelo Partido Social Liberal nas Eleições de 2012.
A serventia do Cartório Eleitoral informou à folha 23 que as contas de campanha da candidata foram julgadas como não
prestadas nos autos do processo nº 205-64.2012.6.06.0056, cujo trânsito em julgado se deu no dia 22 de fevereiro de 2013.
Por seu turno, a Resolução TSE nº 23.376/2012 determinava em seu art. 35, inciso I, a obrigatoriedade do candidato às
eleições 2012 de prestar contas da campanha ao Juiz Eleitoral. No entanto, a candidata não apresentou sua prestação de
contas no prazo previsto no caput do art. 38 do diploma legal, que venceu em 6 de novembro de 2012, tendo sido julgadas
como não prestadas.
No caso em tela, vale destacar o disposto no artigo 51, § 2º, da mencionada Res. TSE nº 23.376/2012, sobre a prestação de
contas julgadas como não prestadas:
"§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo
considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da
legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução."
ASSIM, em consonância com a Resolução do TSE nº 23.376/2012, DETERMINO a emissão do competente ASE (272-2) para
a inscrição eleitoral de MARIA ALICE SILVA VIEIRA, de número 018072360744, para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral.
ISTO POSTO, com fulcro no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, uma vez que a
questão aqui lançada é objeto de coisa julgada no Processo de Contas nº 205-64.2012.6.06.0056.
P. R. I.
Após, arquive-se com as cautelas de praxe.
Ibiapina – CE, 08 de maio de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª Zona de Ibiapina-CE

076ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO Nº 02/2018
DATA: 14/05/2018
PROCESSO Nº 7-54.2017.6.06.0076, CLASSE 24 – PETIÇÃO
DESTINATÁRIO: FRANCISCO FLAUDEJONE SEVIRINO BARBOSA
ADVOGADO(A): JOSÉ FLÁVIO DIONÍSIO SANTANA, OAB/CE Nº 15458
Senhor Candidato,
De ordem do Excelentíssimo Juiz Eleitoral, INTIMO V. Sa. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou complete a
inicial, reencaminhando os documentos necessários à regularização e novo extrato da prestação de contas, nos termos do art.
73, § 2º, III, da resolução TSE nº 23.463/15.
Luis Roberto Ceppe de Almeida
Chefe de Cartório – ZE 076

081ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 31/2018 - EDITAL DE INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS
EDITAL N.º 31/2018
EDITAL DE INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS
(PERÍODO: 01 A 30 DE ABRIL DE 2018)
O Excelentíssimo Senhor Dr. EDUARDO BRAGA ROCHA, MM. Juiz Eleitoral da 81ª Zona Eleitoral de Tianguá-CE, no uso de
suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no art. 57 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral) e no art. 17 e 18 da
Resolução TSE n.º 21.538/2003,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, conforme estabelecido nos termos
dos arts. 71, IV e 77, II do Código Eleitoral, que foram CANCELADAS E SUSPENSAS as inscrições dos eleitores relacionados
em anexo, pertencentes a esta 81ª Zona Eleitoral, em razão de falecimento e suspensão, encaminhados pelo Cartório
Nogueira Lima de Tianguá/CE, Cartório Des. Manuel de Sales Andrade de Ubajara/CE, Cartório do Registro Civil do Distrito de
Lambedouro de Viçosa do Ceará/CE, Cartório de Ofício de Notas e de Registros de Frecheirinha/CE, Cartório de Registro Civil
de Pindoguaba de Tianguá-CE, sendo recebidos no Sistema PÓLIS. Os Cartórios de Registro Civil do Distrito de Tabainha, do
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Registro Civil do Distrito de Arapá e de Registro Civil de Caruatai não informaram ter havido óbitos/suspensão em suas
circunscrições.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico – DJE e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral, na forma do Provimento N.º 02/2011-CRE/CE, 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 Tianguá, Estado do Ceará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu,
Antonio Carlos Martins Balbino, Chefe de Cartório da 81ª ZE/CE, digitei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
EDUARDO BRAGA ROCHA
Juiz Eleitoral da 81ª Zona Eleitoral do Ceará
EDITAL N.º 32/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - 2017
EDITAL N.º 32/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - 2017
O Excelentíssimo Senhor Dr. EDUARDO BRAGA ROCHA, MM. Juiz Eleitoral da 81ª Zona Eleitoral de Tianguá-CE, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido abaixo relacionado, do Município de
Frecheirinha-CE, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa à prestação de contas anuais de
2017.
ÓRGÃO PARTIDÁRIO
PRESIDENTE
TESOUREIRO(A)
PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD
CARLOS
TIBÉRIO
PORTELA FRANCISCA
FRANCINILDA
PONTES
AZEVEDO SOUSA
Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação
de impugnação, que deve ser em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico – DJE e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Tianguá, Estado do Ceará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu,
________, Antonio Carlos Martins Balbino, Chefe de Cartório da 81ª ZE/CE, digitei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
EDUARDO BRAGA ROCHA
Juiz Eleitoral da 81ª Zona Eleitoral do Ceará
EDITAL Nº 33/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - 2017
EDITAL N.º 33/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - 2017
O Excelentíssimo Senhor Dr. EDUARDO BRAGA ROCHA, MM. Juiz Eleitoral da 81ª Zona Eleitoral de Tianguá-CE, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido abaixo relacionado, do Município de
Tianguá-CE, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa à prestação de contas anuais de
2017.
ÓRGÃO PARTIDÁRIO
PRESIDENTE
TESOUREIRO(A)
PARTIDO
DA
SOCIAL JOSÉ EDILSON PINTO
LUAN PAIXÃO HOLANDA
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação
de impugnação, que deve ser em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico – DJE e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Tianguá, Estado do Ceará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu,
________, Antonio Carlos Martins Balbino, Chefe de Cartório da 81ª ZE/CE, digitei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
EDUARDO BRAGA ROCHA
Juiz Eleitoral da 81ª Zona Eleitoral do Ceará

085ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Certidão de conclusão de análise (Apoiamento de partido em formação)
CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE ANÁLISE
Apoiamento a partido em formação
Protocolo nº 6.715/2018
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
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Interessado: Partido da Evolução Democrática - PED (partido em formação)
Município: FORTALEZA/CE – 85ª ZONA ELEITORAL
CERTIDÃO
Certifico que foi concluída nesta data a análise das 55 (cinquenta e cinco) fichas de apoiamento contendo a assinatura de
eleitores desta 85ª Zona, entregues em cartório pelo partido em formação denominado Partido da Evolução Democrática PED, através do Lote nº CE00850000002, sendo que desse total 44 (quarenta e quatro) assinaturas foram consideradas aptas,
lançando-se o resultado da referida análise no SAPF – Sistema de Apoiamento de Partido em Formação, tudo de
conformidade com o disposto na Resolução TSE n.º 23.465/2015.
Fortaleza, 27 de abril de 2018
JOACIRA FURTADO DE MACEDO TORQUATO
CHEFE DE CARTÓRIO DA 85ª ZONA – FORTALEZA

094ª Zona Eleitoral
Editais
Apoiamento para criação de Partido
EDITAL N.º 23/2018 – 94ª ZE/CE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
O SENHOR CHEFE DE CARTÓRIO DA 94ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, nos termos do que dispõe o art. 15 da
Resolução TSE n.º 23.465, de 17 de dezembro de 2015,
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO UNIDADE POPULAR
(UP), legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, através de Requerimento protocolizado sob o n.º
8.612/2018, com 100 (cem) fichas de assinaturas de apoiamentos de eleitores para sua criação, sendo 41 não aptos,
distribuídas nos lotes n.º CE00940000010 as quais se encontram disponíveis para consulta nas dependências deste cartório
eleitoral, e que poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias
contados da publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2018. Eu, Carlos Helder Silveira
Capistrano, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Carlos Helder Silveira Capistrano
Chefe de Cartório da 94ª ZE/CE
Apoiamento para criação de Partido
EDITAL N.º 24/2018 – 94ª ZE/CE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
O SENHOR CHEFE DE CARTÓRIO DA 94ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, nos termos do que dispõe o art. 15 da
Resolução TSE n.º 23.465, de 17 de dezembro de 2015,
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO UNIDADE POPULAR
(UP), legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, através de Requerimento protocolizado sob o n.º
8.613/2018, com 37 (trinta e sete) fichas de assinaturas de apoiamentos de eleitores para sua criação, sendo 15 não aptos,
distribuídas nos lotes n.º CE00940000011 as quais se encontram disponíveis para consulta nas dependências deste cartório
eleitoral, e que poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias
contados da publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2018. Eu, Carlos Helder Silveira
Capistrano, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Carlos Helder Silveira Capistrano
Chefe de Cartório da 94ª ZE/CE

096ª Zona Eleitoral
Editais
Edital - Prestação de Contas - Exercício 2017
EDITAL N.º 13/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRAZO 03 DIAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
O Excelentíssimo Dr. Fábio Medeiros Falcão de Andrade, Juiz Eleitoral desta 96ª Zona, com Sede em Bela Cruz, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICO o presente EDITAL a todos quantos o virem ou dele tiverem ciência, que foi(ram) apresentado(s) e
protocolizado(s) nesta 96ª Zona Eleitoral a(s) Declaração(ões) de Ausência de Movimentação Financeira, referente(s) ao
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Exercício Financeiro de 2017, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, de 17 de dezembro de 2015,
do(s) seguinte(s) partido(s):
Protocolo
Sigla
Nome
Município
8.958/2018
PRB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
MARCO
Assim, foi expedido o presente edital e publicado no átrio deste Fórum, pelo qual ficam cientes o Ministério Público Eleitoral ou
qualquer partido político ou outros interessados para que, querendo, possam impugnar a presente declaração de ausência de
movimentação financeira, em petição fundamentada, no prazo de 03 (três) dias, contados da referida Publicação no DJE. Dado
e passado nesta cidade de Bela Cruz, ao(s) 14 dia(s) do mês de Maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, João Dehon
Silva Moreira, Chefe de Cartório da 96ª Zona Eleitoral, o digitei e subscrevo.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiza Eleitoral

101ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
NOTIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO ELEITORAL DA 101ª ZONA
AIUABA / ARNEIROZ
Autos nº: 4-24.2018.6.06.0101
PROTOCOLO Nº: 9.211/2018
INTERESSADOS: PARTIDO DA REPÚBLICA – ARNEIROZ/CE
ANA MARIA CUSTÓDIO DIAS – PRESIDENTE
ANTÔNIO JOSÉ DE ALCÂNTARA DIAS - TESOUREIRO
ADVOGADA: AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA – OAB/CE: 26383
NOTIFICAÇÃO
De Ordem do MM. Juiz Eleitoral da 101ª ZE, notifico a presidente do Partido da República - PR do município de ArneirozCE, na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) constituído(a), para assinatura, pela referida presidente, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2017, acostada nos autos, às
fls. 04.
Aiuaba-CE, 14 de maio de 2018.
Nacélia Lopes da Cruz
Chefe de Cartório da 101ª ZE
NOTIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO ELEITORAL DA 101ª ZONA
AIUABA / ARNEIROZ
Autos nº: 5-09.2018.6.06.0101
PROTOCOLO Nº: 9.399/2018
INTERESSADOS: PARTIDO DOS TRABALHADORES – AIUABA/CE
EDUARDO ARAÚJO ANDRADE – PRESIDENTE
ANTONIA DARCLEIDE DE BRITO - TESOUREIRA
ADVOGADO: CHRISTIANO AZEVEDO FEITOSA FERRO – OAB/CE: 20747
NOTIFICAÇÃO
De Ordem do MM. Juiz Eleitoral da 101ª ZE, notifico os representantes do Partido dos Trabalhadores - PT do município de
Aiuaba-CE, na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) constituído(a), para apresentarem, no Cartório Eleitoral da 101ª ZE, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, exigidos conforme
art. 4º, V, 'a' e art. 8º, § 8º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Aiuaba-CE, 14 de maio de 2018.
Nacélia Lopes da Cruz
Chefe de Cartório da 101ª ZE

104ª Zona Eleitoral
Sentenças
Prestação de contas. Exercício financeiro. 2015. Ciência. Fluência. Prazo. Recurso.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTOS Nº 3-64.2017.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 166.613/2016
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
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ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: Raquel Otoch Silva
REQUERIDO: AVANTE – MARACANAÚ
REQUERIDO(S): JUÍZO ELEITORAL DA 104 ZE
FINALIDADE: Torna-se pública decisão exarada pela MM.ª Juíza Eleitoral às fls. 25/26v dos autos em epígrafe, cujo interior
teor segue abaixo transcrito.
"Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos acerca da ausência de prestação de contas do Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB, doravante
denominado AVANTE, referente ao exercício financeiro de 2015, deflagrada mediante informação do Cartório Eleitoral, em
cumprimento à determinação contida no artigo 28, inciso I, da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Notificada por intermédio de seu representante legal, a agremiação partidária não apresentou as contas, conforme certidão
acostada à fl. 21 dos autos.
À fl. 11, consta informação de que não houve registro de extratos bancários do Partido Trabalhista do Brasil de Maracanaú no
Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA) e não houve a emissão de recibos nem tampouco o recebimento de recursos
do fundo partidário no exercício financeiro de 2015.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou, às fls. 23/24, pelo julgamento como não prestadas as contas, em
desfavor do partido e dos responsáveis pela omissão, aplicando-lhes as disposições definidas nos artigos 36 e 37, ambos da
Lei 9.096/95.
II – FUNDAMENTOS
Depreende-se dos autos que efetivamente a agremiação partidária promovida não cumpriu as determinações elencadas na Lei
nº 9.096/95 e na Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Com efeito, a falta de movimentação de recursos financeiros ou de arrecadação de bens estimáveis em dinheiro constitui
desobrigação de prestar constas, mas exige-se a apresentação da declaração da ausência de movimentação financeira no
período. Este é o preceito da lei que regulamenta o funcionamento de partidos políticos, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
abril do ano seguinte.
(…)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período. (negritei)
Observa-se, pois, que, em um ou outro caso, a agremiação partidária requerida descumpriu o comando legal acerca da
matéria.
Ademais, o caráter jurisdicional da prestação de contas partidárias consta no artigo 37, § 6°, da Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, que dispõe sobre partidos políticos e regulamenta os artigos 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição
Federal.
In casu, a ausência de apresentação, em juízo, da documentação bancária, contábil e fiscal é causa impeditiva para análise
das contas, o que enseja a declaração de contas não prestadas.
Sobre o assunto, dispõe a norma de regência que as disposições da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral
não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios financeiros anteriores ao do ano de 2016
e acrescenta que as prestações de contas do ano de 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras previstas na
Resolução nº 23.432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deste artigo deve observar forma
determinada pelo Juiz ou Relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004;
II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas
na Res.-TSE nº 23.432; e
III – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com as regras
previstas nesta resolução e as que a alterarem. (negritei)
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com manifestação do Ministério Público Eleitoral, JULGO, por sentença, para que surtam
os seus jurídicos e legais efeitos, NÃO PRESTADAS as contas do órgão municipal do Partido Trabalhista do Brasil – PT do
B, atualmente denominado AVANTE, em Maracanaú, e determino a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo
Partidário à referida agremiação partidária em Maracanaú, enquanto não for regularizada a situação, a contar da data fixada
pela lei para a prestação de contas, o que faço com fulcro no disposto dos artigos 34, § 4º, inciso I, e 45, inciso V, alínea "a"
(primeira hipótese), ambos da Resolução nº 23.432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral.
Considero o Partido Trabalhista do Brasil – PT do B, atualmente denominado AVANTE, em Maracanaú e seus responsáveis
inadimplentes perante a Justiça Eleitoral e determino, por conseguinte, a suspensão do registro ou anotação do órgão de
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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direção municipal em Maracanaú até a regularização da sua situação, com escopo no artigo 47, § 2º, da Resolução nº
23.432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral.
Ademais, fica obrigado o órgão municipal do AVANTE em Maracanaú obrigado a devolver, integralmente, todos os
recursos provenientes do Fundo Partidário que, porventura, foram-lhe entregues, distribuídos ou repassados, durante
o período de 12 (doze) meses do exercício financeiro de 2015, bem como o seu posterior recebimento, enquanto não
regularizada sua situação, o que faço com base no comando do artigo 47, caput e § 3º, da Resolução nº 23.432/2014 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Proceda o Cartório Eleitoral ao registro da presente decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias –
SICO, com observância do prazo previsto no artigo 9º, inciso II, da Resolução nº 23.384/2012 do Tribunal Superior Eleitoral,
tendo em vista que a implantação do referido sistema tem por objetivo dar mais celeridade, economicidade, efetividade e
transparência aos julgamentos das prestações de contas e a aferir o cumprimento das sanções de suspensão do repasse de
cotas do Fundo Partidário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral à comunicação da presente decisão às esferas nacional e regional do
partido político em apreço, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, conforme
disciplinado no artigo 60, e seus respectivos incisos, parágrafos e alíneas, da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral, por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, em cumprimento às disposições
da Resolução nº 23.384/2012 do Tribunal Superior Eleitoral.
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para o fim de cumprimento da penalidade prevista no artigo 47, § 2º, da
Resolução nº 23.432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral.
Cumpra-se.
Maracanaú, 03 de maio de 2018.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral
Titular da 104ª Zona – Maracanaú"
Prestação de contas. Exercício financeiro. 2015. Ciência. Fluência. Prazo. Recurso.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTOS Nº 9-71.2017.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 166.605/2016
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: Raquel Otoch Silva
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – MARACANAÚ
REQUERIDO(S): JUÍZO ELEITORAL DA 104 ZE
ADVOGADO: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA VIANA (OAB-CE 15.287)
FINALIDADE: Fica o advogado acima identificado intimado da decisão exarada pela MM.ª Juíza Eleitoral às fls. 72/74 dos
autos em epígrafe, cujo interior teor segue abaixo transcrito, da qual poderá interpor, no prazo legal, o recurso cabível.
"Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos acerca da prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático –
PSD, referente ao exercício financeiro de 2015, devidamente representada por profissional habilitado nos autos, em
cumprimento à determinação contida no artigo 29, inciso XX, da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
A prestação de contas foi apresentada em 2.5.2016.
Inicialmente, foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o Balanço Patrimonial e
a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 46/48), cujas cópias foram encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral (fl.
49).
Foi publicado o Edital nº 90/2017 (fls. 55/55v) para conhecimento e apresentação de impugnação, cujo prazo transcorreu in
albis.
Em parecer, à fl. 61 dos autos, manifestou-se a representante da comissão pela intimação da Comissão Provisória Municipal
do Partido Social Democrático para apresentação de peça complementar decorrente da Lei nº 9.099/96 e indicada no inciso
XXI do artigo 29 da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Intimada, a agremiação partidária requerida apresentou, tempestivamente, a Certidão de Regularidade Profissional (fl. 65).
Em análise técnica constante às fls. 68/69 dos autos, a comissão técnica do Cartório Eleitoral emitiu parecer pela aprovação,
com ressalvas, das contas partidárias do Partido Social Democrático, tendo em vista que as irregularidades verificadas não
comprometem a integralidade das contas.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou, à fl. 71, pela aprovação, com ressalvas, das contas
apresentadas, tendo em vista que a irrelevância das impropriedades constatadas.
Após, vieram os autos conclusos.
Eis o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTOS
O caráter jurisdicional da prestação de contas partidárias consta no artigo 37, § 6°, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995, que dispõe sobre partidos políticos e regulamenta os artigos 14, § 3º, inciso V, e 17, ambos da Constituição Federal.
Acerca do assunto, dispõe a Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral:
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Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da
Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número
de facsímile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão
oficial de imprensa;
(...) (negritei)
Ademais, dispõe a Resolução nº 549/2014 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará:
Art. 2º Na hipótese das prestações de contas serem apresentadas sem advogado, a unidade responsável pelo processamento
de tais feitos e o chefe de cartório eleitoral deverão, dentro de sua competência, providenciar a notificação do candidato,
comitê financeiro ou partido político para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize sua representação.
§ 1º Caso a representação processual não seja regularizada no prazo fixado, deverá ser certificado o seu descumprimento e os
autos serão imediatamente submetidos à conclusão do relator no Tribunal ou ao juiz na Zona Eleitoral.
§ 2º As contas apresentadas sem a presença de advogado não serão conhecidas e serão consideradas não prestadas.
(negritei)
A Lei nº 9.096/96, em seu artigo 32, fixa em 30 de abril do ano seguinte para a apresentação de contas partidárias do exercício
findo à Justiça Eleitoral. Contudo, o dia 30 de abril de 2016 ocorreu em um sábado, motivo pelo qual houve o então Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Dias Toffoli comunicou, na sessão plenária do dia 19.04.2016, a prorrogação da datalimite para o dia 2 de maio de 2016, primeiro dia útil seguinte, motivo pelo qual reconheço a intempestividade das contas
apresentadas.
No caso sob exame, regularmente notificada, a representação municipal do Partido Social Democrático em Maracanaú
apresentou a prestação de contas anual de 2015 com os respectivos documentos em 08.06.2017 (fl. 05).
Depreende-se dos autos que efetivamente a agremiação partidária promovida não cumpriu, integralmente, as determinações
elencadas na Lei nº 9.096/95 e na Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral c/c a Resolução nº 549/2014 do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Acerca do assunto, dispõe a Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I – Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I – preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II – assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo
teor da declaração prestada;
III – entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução. (negritei)
In casu, acerca da análise da prestação de contas nos termos do artigo da 45 da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal
Superior Eleitoral, foi certificado pela comissão técnica que não houve distribuição de cotas do Fundo Partidário ao Partido
Social Democrático em Maracanaú.
Em consulta ao extrato eletrônico emitido pelo Sistema de Prestação de Contas Partidárias (SPCA WEB), ficou demonstrada a
ocorrência de movimentação bancária do Partido Social Democrático no período de 30.01.2015 a 31.12.2015.
Ademais, informou a comissão técnica de análise das contas que o partido político em apreço não emitiu, durante o exercício
financeiro de 2015, recibos de doação de seus recursos.
Ressalto, por oportuno, que as disposições da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral não atingem o mérito
dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios financeiros anteriores ao do ano de 2016 e acrescenta que as
prestações de contas do ano de 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras previstas na Resolução nº 23.432/2014
do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deste artigo deve observar forma
determinada pelo Juiz ou Relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004;
II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas
na Res.-TSE nº 23.432; e
III – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com as
regras previstas nesta resolução e as que a alterarem. (negritei)
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, e, consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO, por sentença, para que surtam os
seus jurídicos e legais efeitos, APROVADAS COM RESSALVAS as contas da Comissão Provisória Municipal do Partido
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Social Democrático – PSD em Maracanaú, referentes ao exercício financeiro de 2015, em virtude da ausência de
informações quanto ao local de funcionamento e de gastos com os serviços contábeis de profissional habilitado, além da
apresentação extemporânea das contas, o que faço com fulcro no disposto do artigo 45, inciso II, da Resolução nº 23.432/2015
do Tribunal Superior Eleitoral.
Proceda o Cartório Eleitoral ao registro da presente decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias –
SICO, com observância do prazo previsto no artigo 9º, inciso II, da Resolução nº 23.384/2012 do Tribunal Superior Eleitoral,
tendo em vista que a implantação do referido sistema teve por objetivo dar mais celeridade, economicidade, efetividade e
transparência aos julgamentos das prestações de contas e a aferir o cumprimento das sanções de suspensão do repasse de
cotas do Fundo Partidário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral à comunicação da presente decisão às esferas nacional e regional do
partido político em apreço, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará por intermédio do
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, em cumprimento às disposições da Resolução nº
23.384/2012 do Tribunal Superior Eleitoral c/c o artigo 62 da Resolução nº 23.432/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Cumpra-se.
Maracanaú, 03 de maio de 2018.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral
Titular da 104ª Zona – Maracanaú"

108ª Zona Eleitoral
Editais
IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 026/2018
IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. ANTÔNIO WASHINGTON FROTA, Juiz Eleitoral da 108a Zona – Chaval e Barroquinha, no uso
de suas atribuições legais, etc
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi apresentada neste Cartório Eleitoral da
108ª Zona Eleitoral, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos ou Arrecadação de Bens Estimáveis em
Dinheiro referente ao exercício financeiro de 2017 do partido abaixo relacionado, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/1995 e art. 28, § 3°, da Resolução do TSE nº 23.456/2017.
Nº PROCESSO
4-03.2018.6.06.0108

PARTIDO
PROS

MUNICÍPIO
CHAVAL

DIRIGENTE
Presidente: Djalma Magalhães Carneiro
Tesoureiro: Joaquim da Rocha
Os documentos encontram-se disponíveis para exame em cartório, para que, no prazo de 03 (três) dias, a contar da
publicação deste Edital, qualquer interessado possa impugnar mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que
demostrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, conforme art. 45, I, da
Resolução TSE nº 23.564/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico e no local de costume
Dado e passado nesta cidade de Chaval, Estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2018. Eu, Andréa Fabianna
de Albuquerque Oliveira, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr.
Antônio Washington Frota.
ANTÔNIO WASHINGTON FROTA
a
Juiz Eleitoral da 108 ZE/CE
IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 027/2018
IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. ANTÔNIO WASHINGTON FROTA, Juiz Eleitoral da 108a Zona – Chaval e Barroquinha, no uso
de suas atribuições legais, etc
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi apresentada neste Cartório Eleitoral da
108ª Zona Eleitoral, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos ou Arrecadação de Bens Estimáveis em
Dinheiro referente ao exercício financeiro de 2017 do partido abaixo relacionado, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/1995 e art. 28, § 3°, da Resolução do TSE nº 23.456/2017.
Nº PROCESSO
PARTIDO
MUNICÍPIO
DIRIGENTE
3-18.2018.6.06.0108
PSB
CHAVAL
Presidente: Djalma Magalhães Carneiro
Tesoureiro: Joaquim da Rocha
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Os documentos encontram-se disponíveis para exame em cartório, para que, no prazo de 03 (três) dias, a contar da
publicação deste Edital, qualquer interessado possa impugnar mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que
demostrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, conforme art. 45, I, da
Resolução TSE nº 23.564/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico e no local de costume
Dado e passado nesta cidade de Chaval, Estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2018. Eu, Andréa Fabianna
de Albuquerque Oliveira, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr.
Antônio Washington Frota.
ANTÔNIO WASHINGTON FROTA
a
Juiz Eleitoral da 108 ZE/CE

111ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - ARQUIVAMENTO
PROTOCOLO: 9.459/2018
AUTOS: 7-46.2018.6.06.0111
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
MUNICÍPIO: PARAMOTI/CE
PRESIDENTE: FRARACI FEIJÓ SANTOS
TESOUREIRO: MARIA MIRIAM FEIJÓ ROCHA
ADVOGADO: INGRID ALBUQUERQUE RIBEIRO (OAB/CE 25.350)
Por meio desta publicação, ficam as partes intimadas do inteiro teor da sentença abaixo:
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do Município de Paramoti/CE,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Inicialmente, ressalte-se a tempestividade da apresentação das contas, protocolizada em 30/04/2018, dentro do prazo
estabelecido pela legislação vigente, conforme previsto na Lei n.º 9.096/95, artigo 32, caput.
As contas foram apresentadas na forma da declaração de ausência de movimentação de recursos prevista no art. 45 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, havendo advogado legalmente constituído para atuar nos autos, em cumprimento também ao
disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014.
Procedido ao registro e à autuação do feito, o Cartório Eleitoral juntou a informação de fls. 11 e documentos de fls. 05/10, que
demonstram que o partido está inativo em âmbito municipal desde 07/12/2016.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Observa-se que, de fato, o Partido Social Cristão - PSC, do município de Paramoti/CE, esteve vigente tão somente até
07/12/2016, segundo dados do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, permanecendo inativo durante
todo o exercício financeiro 2017 até a presente data. Ademais, constatou-se que a conta bancária existente em nome do
partido não registrou qualquer movimentação desde sua abertura, datada de 19/08/2016.
Não obstante o art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017 disponha que os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral, depreende-se que tal obrigação subsiste apenas para as agremiações que
tiveram vigência durante o exercício findo ou parte dele.
Desse modo, considerando que o PSC, de Paramoti/CE, sequer esteve vigente durante o exercício financeiro 2017, não
vislumbro obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas, razão pela qual decido de plano pela extinção do presente
feito sem análise de mérito e determino seu arquivamento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE.
Após, findo tríduo recursal, em não havendo recurso, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa na estatística.
Expedientes necessários.
Caridade, 07 de maio de 2018.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
Editais
INSCRIÇÕES SUSPENSAS, CANCELADAS, RESTABELECIDAS E INELEGÍVEIS
EDITAL N.º 20/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Saulo Belfort Simões, MM. Juiz Eleitoral da 111ª ZE/CE, no uso de suas atribuições legais, e em
conformidade com o que dispõe o item 14.8.1 do Manual de Procedimentos Cartorários (Provimento n.º 01/2014 CRE-CE),
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que o relatório mensal de inscrições suspensas,
canceladas, restabelecidas e inelegíveis, com supedâneo nos arts. 77, II, e 71, II, do Código Eleitoral, combinados com o art.
15 da Constituição Federal, referente às anotações lançadas no mês de abril de 2018, encontra-se afixado no átrio do Fórum
Local, localizado nesta cidade de Caridade/CE, na Av. Cel. Francisco Linhares, s/n, Centro, CEP 62.730-000, para ciência dos
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interessados que poderão contestar dentro do prazo de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5 (cinco) a
10 (dez) dias, se requerida.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no átrio
do Fórum e enviada a matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Caridade, Estado do Ceará, 3 de maio de 2018. Eu, _____, Felipe Menezes Albuquerque,
Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Saulo Belfort Simões.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Caridade/CE, 3 de maio de 2018.
SAULO BELFORT SIMÕES
Juiz da 111ª Zona Eleitoral
ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS ELEITORAIS DEFERIDAS
EDITAL N.º 21/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Saulo Belfort Simões, MM. Juiz Eleitoral da 111ª ZE/CE, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que as relações de eleitores alistados e transferidos,
no período de 15/04/2018 a 30/04/2018, nos municípios de Caridade e Paramoti, estão à disposição das agremiações
partidárias para que qualquer delegado de partido e/ou outro(s) legítimo(s) interessado(s) recorra(m) delas, querendo, no prazo
de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 6.996/82.
As relações serão extraídas do Sistema ELO (Relatório/Processamento/Relação de Inscrições e Transferências) apenas
mediante solicitação, a fim de proteger o sigilo dos dados dos eleitores, podendo apenas os próprios interessados ou os
delegados de partido previamente cadastrados examiná-las ou retirar-lhe cópias, comprometendo-se em resguardar o seu
sigilo e utilizá-las exclusivamente para os fins do disposto no art. 66 do Código Eleitoral.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no átrio
do Fórum e enviada a matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Caridade, Estado do Ceará, aos 3 de maio de 2018. Eu, _____, Felipe Menezes
Albuquerque, Chefe de Cartório Titular, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral,
respondendo, Dr. Saulo Belfort Simões.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Caridade/CE, 3 de maio de 2018.
SAULO BELFORT SIMÕES
Juiz da 111ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO 2017
EDITAL N.º 22/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO 2017
O Excelentíssimo Dr. Saulo Belfort Simões, Juiz Eleitoral da 111ª ZE/Caridade-CE, FAZ SABER aos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que os partidos políticos abaixo elencados apresentaram ao Cartório Eleitoral da 111ª
Zona Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao Exercício Financeiro de 2017, prevista no § 3º, do
art. 28, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Os documentos encontram-se disponíveis 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 referido período.
PARTIDO
PMN

MUNICÍPIO
Paramoti/CE

RESPONSÁVEIS
Nº DO PROCESSO
Presidente: José Orlando Santos Gomes
2-24.2018.6.06.0111
Tesoureiro: Sâmia Cavalcante Gomes
PT
Paramoti/CE
Presidente: Paulo Sérgio Mariz Santos
3-09.2018.6.06.0111
Tesoureiro: Roberto Filho Freitas Pinheiro
DEM
Paramoti/CE
Presidente: Antônia Eloneide Rodrigues Quintela
4-91.2018.6.06.0111
Tesoureiro: Sandra Mara Moreira Rocha
PSD
Paramoti/CE
Presidente: Antônio Wilson Miranda de Moura
5-76.2018.6.06.0111
Tesoureiro: Francisco Leôncio Nascimento Abreu
PDT
Paramoti/CE
Presidente: Eduardo Feijó Santos
6-61.2018.6.06.0111
Tesoureiro: Francisco Gilnani Cardoso Gomes
PRB
Caridade/CE
Presidente: José Renato Barros Timbó
8-31.2018.6.06.0111
Tesoureiro: Francisco Edvan Araújo de Abreu
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela zona
eleitoral, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local átrio do Cartório
Eleitoral, bem como publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Caridade, Estado do Ceará, ao(s) 06 dia(s) do mês de maio do ano de 2018. Eu, _____,
Felipe Menezes Albuquerque, Chefe de cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MMº Juiz Eleitoral.
Saulo Belfort Simões
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
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119ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE APOIAMENTO À CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
EDITAL Nº 08/2018
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
O SENHOR CHEFE DE CARTÓRIO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, nos termos do que dispõe o
art. 15 da Resolução 23.465/2015,
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o partido UNIDADE POPULAR (UP),
legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, através dos Ofícios ns. 07, 08, 09, 10 e 11/2018,
protocolados, respectivamente, sob os ns. 8.877/2018, 8.878/2018, 8.879/2018, 8.880/2018 e 8.881/2018, os lotes de
apoiamento ao partido em formação de ns. CE01190000007, CE 01190000008, CE01190000009, CE01190000010 e
CE01190000011, referidos lotes encaminham assinaturas de apoiamento mínimo de eleitores para criação do referido partido,
as quais se encontram disponíveis para consulta nas dependências deste cartório eleitoral, fichas essas que, de acordo com o
que prevê o art. 15 da Resolução supracitada, poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada,
no prazo de 5 (cinco) contados da publicação deste Edital.
Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte/CE, aos 14 de Maio de 2018. Eu, ______, Wendell de Oliveira Freire,
Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
Wendell de Oliveira Freire
Chefe de Cartório da 119ª Zona Eleitoral

122ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
CERTIDÃO ANÁLISE DE LOTE - PNC MARACANAÚ
Ref. Prot. nº 8121/2018
CERTIDÃO
CERTIFICO, nos termos do art.14 § 1º da Resolução TSE 23.465/2015, que efetuei a análise dos lotes CE01220000001 a
CE01220000003 do Partido Nacional Corinthiano, referente ao protocolo em epígrafe. O referido é verdade. Dou fé.
Maracanaú/CE, 14 de maio de 2018.
RICARDO RODRIGUES MACEDO
T.J. - TRE/CE - Matrícula 73.638
122ª Zona– Maracanaú
CERTIDÃO DE APOIAMENTO - PED MARACANAÚ
Ref. Prot. nº 8122/2018
CERTIDÃO
CERTIFICO, nos termos do art.14 § 1º da Resolução TSE 23.465/2015, que efetuei a análise dos lotes CE01220000001 a
CE01220000003 do Partido Ecológico Nacional, referente ao protocolo em epígrafe. O referido é verdade. Dou fé.
Maracanaú/CE, 14 de maio de 2018.
RICARDO RODRIGUES MACEDO
T.J. - TRE/CE - Matrícula 73.638
122ª Zona– Maracanaú
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