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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA. Objeto: visa
reajustar em 4,28% o saldo do valor do contrato, a partir de 15 de setembro de 2017, adotando-se o Indice Nacional de Custo
da Construção do Mercado – INCC – DI, valor acumulado no período de setembro/2016 a setembro/2017, nos termos da
cláusula décima terceira do Contrato. Fundamento: art. 65, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c cláusula
décima terceira do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo PAD n.º 19.091/2017. Assinam: pelo TRE/CE,
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e pela empresa Cinzel, Artur da Silva Valente e Carlos Manuel Tavares
D'Oliveira. Data: 11/12/2017.
DESª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE DO TRE/CE
AVISO DE PENALIDADE
A DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no uso
de sua competência, observando ao disposto no art. 109, parágrafo 4º, da Lei n.º 8.666/93, mantém incólume a decisão do
Diretor-Geral deste Tribunal (Doc n.º 199.193/2017), que aplicou à empresa L & S SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA
EIRELI, CNPJ: 14.828.536/0001-04, a penalidade de multa no valor de R$ 1.530,52 (um mil, quinhentos e trinta reais e
cinquenta e dois centavos), pelo descumprimento do item 13.2, alínea e, do Contrato n.º 15/2015. Fundamento: Lei n.º
8.666/93, Contrato.º 15/2015, bem como no PAD N.º 18.636/2017. Assina: Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira,
Presidente do TRE-CE. Data: 10/01/2018.
DESª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA,
PRESIDENTE DO TRE-CE
ABONO DE PERMANÊNCIA
PAD n.º 19.836/2017
DECISÃO
O servidor LOURIVAL GUIMARÃES SALGADO, Técnico Judiciário deste Tribunal, lotado na Coordenadoria de Infraestrutura
(COINF), manifestou opção por permanecer em atividade para fins de percepção do abono de permanência previsto no artigo
40, §19, da Magna Carta de 1988 (1).
A Seção de Aposentadorias e Pensões (SEAPE – Informação n.º 133/2017 – documento PAD n.° 187.353/2017) e a Seção de
Acompanhamento e Orientação às Gestões Administrativa e de Recursos Humanos (SAGES – Informação n.° 324/2017 –
documento PAD n.° 207.828/2017) opinaram pelo deferimento do pedido, porquanto implementados os requisitos para
aposentadoria voluntária, estabelecidos no artigo 2º da Emenda Constitucional n.° 41/2003 (2).
ISSO POSTO, adoto como razões de decidir as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e pela
Secretaria de Controle Interno (SCI), nos termos do artigo 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999 (3), e defiro o pedido, concedendo ao
servidor abono de permanência, com efeitos a partir de 28 de junho de 2017.
À Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) para os registros necessários, bem como para cientificar o interessado. Publique-se.
Expedientes necessários. Fortaleza/CE, data registrada no sistema.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente
Notas de Rodapé:
(1) §19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas
no §1º, III, "a", e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no §1º, II.
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(2) Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o
direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§3º e 17, da Constituição
Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e
fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:
I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;
II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda,
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea "a" deste inciso.
(3) Art. 50. (...)
§1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 01/2018. Objeto: SRP
para eventual eventual manutenção de extintores e acessórios de hidrantes, conforme especificações do Edital e seus anexos.
Edital disponível a partir do dia 12/01/2018. Entrega das Propostas: a partir de 12/01/2018. Abertura das Propostas:
24/01/2018, às 15h, horário de Brasília/DF. Local: sítio eletrônico Comprasgovernamentais. Fortaleza, 11/01/2018.
Portarias
PORTARIA N.º 37/2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 26, inciso VI, do Regulamento da Secretaria deste Regional, RESOLVE:
ART. 1º Constituir Grupo de Trabalho composto pelos servidores LEUSSANDRA DIÓGENES VIANA, EDNA FERNANDES
SABÓIA, CARLOS HENRIQUE COUTINHO RODRIGUES, JOÃO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS e SILVIA HELENA
VASCONCELOS BENEVIDES CORDEIRO, para sob a coordenação da primeira, realizarem estudo para abertura de processo
licitatório para aquisição do serviço de entrega de encomendas por outras empresas, além dos Correios.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta Portaria, para encerramento dos trabalhos.
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Fortaleza, 10 de janeiro de 2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
5º Termo Aditivo ao Contrato n.º 189/2016 celebrado com a NILTEK SERVIÇOS EIRELI EPP. Objeto: acréscimo de 2 (dois)
postos de Eletricista ao Contrato N.º 189/2016, a serem instalados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral, a partir de 16/01/18
16/03/18. O acréscimo corresponde ao valor total de R$15.547,74 (quinze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e
quatro centavos), equivalente a, aproximadamente, 1,30% do valor inicial atualizado do Contrato. Fundamento: art. 65, §1.º, da
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e na autorização contida no Processo PAD n.º 24.274/2017. Assina pelo TRE/CE,
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 10/01/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 35/2018
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 152/2018,
RESOLVE alterar a Portaria TRE/CE nº 1.346/2014 que designa substitutos eventuais para a chefia do Cartório da 6ª Zona
Eleitoral, sediada em Quixadá, incluindo a servidora CELINA GURGEL RODRIGUES.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de janeiro de 2018.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 36/2018
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 24.362/2017,
RESOLVE alterar a Portaria TRE/CE nº 1.297/2014 que designa substitutos eventuais para a chefia do Cartório da 49ª Zona
Eleitoral, sediada em Pacajus, incluindo a servidora ANNE URSULY FAÇANHA RAULUSAITIS.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de janeiro de 2018.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 38/2018
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 23.689/2017,
RESOLVE alterar a Portaria TRE/CE nº 24/2015 que designa substitutos eventuais para a chefia do Cartório da 52ª Zona
Eleitoral, sediada em Redenção, excluindo todos os servidores indicados à exceção de MÁRCIA MARIA LIMA DOS SANTOS
MESQUITA e JOÃO PAULO BARROS DA PENHA.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de janeiro de 2018.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 41/2018
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e
tendo em vista o contido no expediente PAD nº 380/2018,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE Nº 1.050/2014, designar SÍLVIA ALVES FONTENELE e PATRÍCIO SABOYA
XIMENES para responderem pela Seção de Taquigrafia, Acórdãos e Resoluções - SETAQ, nos afastamentos, impedimentos
legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 11 de janeiro de 2018.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
006ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO
AUTOS N.º 32-20.2017.6.06.0006
PROTOCOLO Nº 19.047/2017
ASSUNTO: AÇÃO PENAL – CRIME ELEITORAL (ART.296, DA LEI Nº 4.737/65 DO CÓDIGO ELEITORAL)
OBJETIVO: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL DA 6ª ZE
DENUNCIADO: ANDRÉ RONNY HENRIQUE HOLANDA
ADVOGADO DO DENUNCIADO DR. EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO – OAB/CE 23.654
MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
A EXCELENTÍSSIMA DRA. ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO, JUÍZA ELEITORAL DESTA 6ª ZONA ELEITORAL DE
QUIXADÁ, ESTADO DO CEARÁ, POR NOMEAÇÃO LEGAL ETC.
MANDA, a qualquer oficial de justiça ou a quem o presente for entregue, extraído dos autos do processo acima epigrafado,
que INTIME o senhor ANDRE RONNY HENRIQUE HOLANDA, nascido em 29/07/1983, brasileiro casado, natural de Quixadá,
filho de Antônio Ronaldo de Holanda e Maria Josélia Henrique de Holanda, residente na Rua: Adauto Lino nº 677, bairro
Campo Velho, Quixadá/CE.
FINALIDADE comparecer à audiência instrução, designada para o dia 21(vinte e um) de fevereiro de 2018, ás
09:20horas, na Sala de Audiências da 2ª Vara da Comarca de Quixadá no Fórum Desembargador Avelar Rocha, na Avenida
Jesus Maria José s/n Bairro Jardim dos Monólitos, Quixadá/CE, conforme despacho de fl. 82 dos autos em epigrafe, cuja
cópia da inicial segue anexa,
CUMPRA-SE, na forma da lei!
Dado e passado nesta cidade de Quixadá da 6ª Zona Eleitoral, aos 11 (onze ) dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito
(2018). Eu, _____________ Celina Gurgel Rodrigues, Chefe do Cartório Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral - o digitei, e vai
subscrito pela MMª Juíza Eleitoral da 6ª Zona.
ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO
Juíza Eleitoral da 6ª Zona

011ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Processo n° 20-88.2017.6.06.0011
AÇÃO PENAL
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciada: Antônia Félix de Sousa
Advogado: Dr. André Luiz de Souza Costa – OAB/CE nº 10.550; André Costa Advogados – OAB/CE nº 453.
DESPACHO
Defiro o pedido de dispensa da testemunha Neyde Nóbrega Nery (fls. 106/107)
Expedientes necessários.
Quixeramobim (CE), 10 de janeiro de 2018.
KATHLEEN NICOLA KILIAN
JUÍZA ELEITORAL

017ª Zona Eleitoral
Sentenças
REVISÃO DO ELEITORADO DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE
PROTOCOLO N.º 31.872/2017
PROCESSO: 40-43.2017.6.06.0023 – CLASSE 24
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ITAPIPOCA – CE
INTERESSADA: 17ª ZONA ELEITORAL DO CEARÁ – ITAPIPOCA
SENTENÇA N.º 001/2018.
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Trata-se de processo administrativo de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Tururu, deferida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, cujas instruções constam da Resolução TSE n.º 21.538/2003, da Resolução TSE n.º
23.440/2015, da Resolução TRE/CE n.º 649/2016, do Provimento CGE nº 02/2017, do Provimento CRE/CE n.º 01/2017, e do
edital de convocação para revisão biométrica nº 13/2017, da lavra do Juízo Eleitoral de Uruburetama.
Em cumprimento ao art. 7º, caput, da Resolução TRE n.º 649/2016, foi expedido Edital em 12/09/2017, publicado em
15/09/2017 no DJE/CE nº 173, ano 2017, página 30, bem como afixado no mural do Fórum Eleitoral, dando amplo
conhecimento aos eleitores da obrigatoriedade de comparecerem aos postos de revisão, munidos de documento de identidade,
comprovante idôneo de domicílio, do CPF e do título eleitoral, todos originais, para confirmarem suas inscrições e fornecerem
seus dados biométricos, sob pena de cancelamento.
Foi ainda dado conhecimento a todos os cidadãos do município por meio de ampla divulgação através da emissora de rádio
local, bem como pelo envio de Ofício aos órgãos públicos municipais.
O município de Tururu contava com 13.358 eleitores aptos no dia 21/09/2017, data de início da REVISÃO, dos quais 11.147
eleitores tiveram o recadastramento com coleta de dados biométricos efetuado no período oficial da Revisão Biométrica, a
saber, 21/09/2017 a 19/12/2017. Ao todo, 12.592 eleitores fizeram o recadastramento biométrico no município até 19/12/2017,
computados os eleitores com dados coletados no período do recadastramento biométrico ordinário (13/10/2015 a 20/09/2017),
situação permitida pelos artigos 12, § 2º, e 25, § 1º, do Provimento CRE/CE n.º 01/2017.
Os dados quantitativos acima relatados foram coletados do relatório Estatística de Comparecimento – Revisão do Eleitorado,
de Distribuição do Eleitorado por Zona/Município e demais relatórios extraídos do sistema ELO.
Dentre os eleitores que não compareceram à revisão estão incluídos os eleitores que, durante o período revisional,
transferiram o domicílio eleitoral de Tururu para outros municípios, que faleceram, os que tiveram os direitos políticos
suspensos, bem como os que tiveram registradas em suas inscrições outras situações específicas ocorridas à época do
período revisional, restando, portanto, apenas 1.435 eleitores que efetivamente tiveram suas inscrições não apresentadas à
Revisão Eleitoral no município, todos constantes na RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES NÃO APRESENTADAS À REVISÃO,
extraída do sistema ELO, às fls. 200-216, sendo estes passíveis de cancelamento.
A documentação juntada aos autos atesta que os trabalhos revisionais tiveram ampla divulgação quanto às datas, locais e
horários de atendimento, com repasse das orientações aos eleitores e aos partidos políticos através da rádio local, afixação da
convocação nos principais estabelecimentos públicos e comerciais da cidade, divulgação nas escolas públicas e particulares.
À fl. 220-221, manifestação do Ministério Público Eleitoral opinando pela regularidade do procedimento e pelo cancelamento
daquelas inscrições cujos eleitores não compareceram ao procedimento revisional.
É o relatório. Fundamento e decido.
A Revisão do Eleitorado é um mecanismo da Justiça Eleitoral, em forma de processo administrativo, que permite a aferição do
cadastro de todos os eleitores daquela zona eleitoral, oportunizando a atualização e complementação de dados, além de uma
investigação mais aprofundada nos casos onde se detectam indícios de ilícito penal.
O procedimento teve por escopo a atualização dos dados constantes do cadastro eleitoral e a implantação de nova sistemática
de identificação do eleitor, mediante a inclusão de dados biométricos (fotografia, impressões digitais e assinatura digitalizada)
de todos os eleitores submetido à revisão eleitoral.
Conforme previsão do art. 12 do Provimento CRE/CE n.º 01/2017, foram submetidos ao processo revisional todos os eleitores,
em situação regular ou liberada, inscritos na circunscrição ou para ela movimentada até 30 dias antes do início dos trabalhos.
Os números alcançados ao final dos trabalhos, considerando o eleitorado apto no dia seguinte ao encerramento da revisão
biométrica, demonstram que 89,76% do eleitorado apto foi submetido ao recadastramento biométrico, percentual que se
considera razoável, diante do que se espera deste tipo de procedimento e em face das peculiaridades detectadas.
Eleitorado apto no dia seguinte ao encerramento da revisão biométrica: 14.027.
Total de eleitores recadastrados biometricamente (atendimento ordinário + atendimento em período de revisão, incluindo as
operações de alistamento, transferência e revisão): 12.592.
Total de eleitores com inscrições passíveis de cancelamento: 1.435.
Percentual final de eleitores com cadastramento biométrico: 89,76%.
A legislação em vigor determina que sejam cancelados os títulos dos eleitores que não comparecerem a revisão, bem como
das inscrições que estiverem irregulares, excetuados os casos previstos no parágrafo único do art. 26 do Provimento CRE-CE
nº 01/2017. Determina, ainda, sejam apurados os casos em que se verifiquem indícios de ilícito penal.
Após encerrados os trabalhos, não se verificou a ocorrência de inscrições irregulares, nem mesmo de indícios de ilícito penal.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 71, § 4º do Código Eleitoral c/c artigo 73 da Resolução TSE n.° 21.538/03, determino o
CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores do Município de Tururu/CE que não compareceram à revisão (fls. 200-216),
lançando-se o código de ASE 469 no cadastro eleitoral;
Publique-se esta sentença no átrio do Fórum Eleitoral, para que os interessados e, em especial, os eleitores relacionados,
possam exercer sua ampla defesa, no caso de discordância desta decisão, por meio de recurso a ser interposto no prazo de 3
(três) dias, na forma do art. 80 do Código Eleitoral, e do art. 74, §1.º, II, e §2º da Resolução do TSE n. º 21.538/2003.
Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos, para elaboração de minucioso relatório dos trabalhos
desenvolvidos e consequente encaminhamento à Corregedoria Regional Eleitoral para homologação, nos termos do art. 76 da
Res. TSE nº 21.538/2003 e do parágrafo único do art. 28 do Provimento nº 01/2017 da CRE/CE.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Itapipoca – CE, 11 de janeiro de 2018.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz da 17ª Zona Eleitoral-CE
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018ª Zona Eleitoral
Portarias
Portaria (republicação por incorreção)
PORTARIA N.º 01/2018
A Exma. Sra. Dra. Carliete Roque Gonçalves Palácio, Juíza Eleitoral da 18ª Zona, no uso de suas atribuições legais, e
considerando o disposto no art. 3º, da Resolução TRE-CE n.º 536, de 18.12.2013,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o(a) Sr.(a) Gilmar Santos Macedo, servidor requisitado, para desempenhar, no período de 09/01/2018 a
03/07/2018, o encargo de Oficial de Justiça ad hoc no âmbito desta Zona Eleitoral.
Art. 2º AUTORIZAR o servidor designado a utilizar veículo próprio para realizar as diligências ordenadas por este Juízo.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Assaré-CE, 09 de janeiro de 2018.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18a. ZE

019ª Zona Eleitoral
Sentenças
Sentença Prestação de Contas Anual de Partidos Politicos
Espécie: Prestação de Contas
Processo: n.º 15-23.2017.6.06.0019
Interessado: DEM no Município de Parambu/CE
Advogado: José Hermes Braga de Oliveira
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe, referente ao
exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Em manifestação do Cartório Eleitoral, foi sugerida a aprovação das contas partidárias.
Igualmente, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas por as considerar regulares.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do DEM de Parambu, referente ao exercício financeiro de 2016.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, prestou suas contas tempestivamente e dentro das normas que regem a matéria, quais sejam: Lei n° 9096/95 e
Resolução/TSE n° 23.464/15.
Tanto é assim que o Ministério Público opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Assim, acompanhando o Parecer Cartorário e do Parquet Eleitoral e com fulcro na Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n°
23.464/15, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E APROVADAS.
Ao Cartório Eleitoral para proceder as anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO) e demais sistemas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Tauá/CE, 08 de janeiro de 2018.
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS
Juiz Eleitoral da 19ª ZE
Sentença Prestação de Contas Anual de Partidos Politicos
Processo: n.º 24-82.2017.6.06.0019
Espécie: Prestação de Contas
Advogado: Sem advogado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de informação prestada pelo Cartório Eleitoral dando conta que o PRP de Parambu-CE não formalizou a prestação de
contas anual através de advogado constituído, referente ao exercício de 2016.
Feitas as intimações de praxe, a agremiação partidária permaneceu silente.
Em parecer técnico conclusivo, o Cartório Eleitoral opinou para que o partido tenha suas contas declaradas como não
prestadas no exercício em tela.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou para que fossem declaradas como não prestadas as contas do
partido, com a aplicação das sanções cabíveis.
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É o breve relatório.
Agora fundamento e decido.
A Resolução 23.464/15 – TSE, determina a imediata suspensão de distribuição de cotas do fundo partidário aos partidos
inadimplentes com a prestação de contas anual. No mesmo sentido, determina que os partidos inadimplentes recolham ao
erário os valores referentes ao recebimentos do fundo partidário referente ao período de inadimplência.
Ante o exposto e com fundamento nas disposições contidas na Lei n.º 9.096/95, e na Resolução TSE n.º 23.464/15,
DECLARO como não prestadas as contas em apreço, com a conseqüente permanência da suspensão e com perda das
cotas do fundo partidário enquanto conservar-se inadimplente (artigos 46 e 47, da Resolução-TSE nº 23.464/15).
Determino que sejam feitas as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas – SICO do Tribunal Superior
Eleitoral, para fins de registro da suspensão.
Considerando que no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo partidário pelo respectivo
órgão partidário, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 47, § 3°, da Resolução TSE 23.464/15.
Decorrido o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos observando-se as devidas cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Tauá/CE, 08 de janeiro de 2018.
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS
Juiz Eleitoral da 19ª Zona
Sentença Prestação de Contas Anual de Partidos Politicos
Processo: n.º 23-97.2017.6.06.0019
Espécie: Prestação de Contas
Advogado: Sem advogado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de informação prestada pelo Cartório Eleitoral dando conta que o PSB de Parambu-CE não formalizou a prestação de
contas anual através de advogado constituído, referente ao exercício de 2016.
Feitas as intimações de praxe, a agremiação partidária permaneceu silente.
Em parecer técnico conclusivo, o Cartório Eleitoral opinou para que o partido tenha suas contas declaradas como não
prestadas no exercício em tela.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou para que fossem declaradas como não prestadas as contas do
partido, com a aplicação das sanções cabíveis.
É o breve relatório.
Agora fundamento e decido.
A Resolução 23.464/15 – TSE, determina a imediata suspensão de distribuição de cotas do fundo partidário aos partidos
inadimplentes com a prestação de contas anual. No mesmo sentido, determina que os partidos inadimplentes recolham ao
erário os valores referentes ao recebimentos do fundo partidário referente ao período de inadimplência.
Ante o exposto e com fundamento nas disposições contidas na Lei n.º 9.096/95, e na Resolução TSE n.º 23.464/15,
DECLARO como não prestadas as contas em apreço, com a conseqüente permanência da suspensão e com perda das
cotas do fundo partidário enquanto conservar-se inadimplente (artigos 46 e 47, da Resolução-TSE nº 23.464/15).
Determino que sejam feitas as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas – SICO do Tribunal Superior
Eleitoral, para fins de registro da suspensão.
Considerando que no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo partidário pelo respectivo
órgão partidário, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 47, § 3°, da Resolução TSE 23.464/15.
Decorrido o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos observando-se as devidas cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Tauá/CE, 08 de janeiro de 2018.
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS
Juiz Eleitoral da 19ª Zona
Sentença Prestação de Contas Anual de Partidos Politicos
Processo: n.º 5-95.2017.6.06.0019
Espécie: Prestação de Contas
Advogado: Sem advogado
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de informação prestada pelo Cartório Eleitoral dando conta que o PSDB de Tauá-CE não formalizou a prestação de
contas anual através de advogado constituído, referente ao exercício de 2016.
Feitas as intimações de praxe, a agremiação partidária permaneceu silente.
Em parecer técnico conclusivo, o Cartório Eleitoral opinou para que o partido tenha suas contas declaradas como não
prestadas no exercício em tela.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou para que fossem declaradas como não prestadas as contas do
partido.
É o breve relatório.
Agora fundamento e decido.
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A Resolução 23.464/15 – TSE, determina a imediata suspensão de distribuição de cotas do fundo partidário aos partidos
inadimplentes com a prestação de contas anual. No mesmo sentido, determina que os partidos inadimplentes recolham ao
erário os valores referentes ao recebimentos do fundo partidário referente ao período de inadimplência.
Ante o exposto e com fundamento nas disposições contidas na Lei n.º 9.096/95, e na Resolução TSE n.º 23.464/15,
DECLARO como não prestadas as contas em apreço, com a conseqüente permanência da suspensão e com perda das
cotas do fundo partidário enquanto conservar-se inadimplente (artigos 46 e 47, da Resolução-TSE nº 23.464/15).
Determino que sejam feitas as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas – SICO do Tribunal Superior
Eleitoral, para fins de registro da suspensão.
Considerando que no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo partidário pelo respectivo
órgão partidário, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 47, § 3°, da Resolução TSE 23.464/15.
Decorrido o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos observando-se as devidas cautelas legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Tauá/CE, 08 de janeiro de 2018.
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA DIAS
Juiz Eleitoral da 19ª Zona

033ª Zona Eleitoral
Editais
Edital Nº 005/2018 - Relação das Inscrições Canceladas ou Suspensas, referente DEZEMBRO/2017.
RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES CANCELADAS OU SUSPENSAS
O Bel. Antonio Josimar Almeida Alves, MM. Juiz Titular da 33ª Zona Eleitoral, com sede em Canindé e jurisdição em Canindé e
Itatira, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento N.º 7/2014-CRE/CE, e
do Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014-CRE/CE, TORNA PÚBLICA a
relação das inscrições eleitorais CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de DEZEMBRO/2017, nesta 33ª
Zona Eleitoral, conforme Relatório abaixo, extraído do sistema ELO. Termos em que, com fundamento no art. 77, II, do Código
Eleitoral, dá-se ciência ao(à)(s) interessado(a)(s) do cancelamento e/ou suspensão da(s) inscrições eleitorais supracitadas,
cujos interessados, se houver, poderão contestar dentro do prazo de 5 (cinco) dias. E, para que se lhe dê ampla divulgação,
determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse o presente edital afixado no átrio deste Cartório Eleitoral e publicado no Diário da
Justiça Eleitoral Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Canindé/CE, aos 10 de janeiro de 2018. Eu,_________, Janille
Lobo Mesquita de Lima, o digitei e eu _________, Renata Arraes Barroso, CHEFE DO CARTÓRIO ELEITORAL, o conferi.
Bel. Antonio Josimar Almeida Alves
JUIZ ELEITORAL DA 33ª ZONA
Relação das Inscrições Canceladas ou Suspensas
a
33 . Zona Eleitoral – mês de Dezembro/2017
ASE 019 – FALECIMENTO – CANINDÉ/ITATIRA
Inscrição
Nome do eleitor(a)
044364190795 JULIO LUCIANO DE SOUSA
012328530779 SALVIANO ALMEIDA TELES
072438320701 JOÃO EUGENIO FELIX MARTINS
012316610701 FRANCISCA GIGEUDA DE ALMEIDA COELHO
012555260760 MARIA LOPES MAGALHAES
012653600787 IZAQUIEL PEREIRA DA SILVA
012667750779 JOSE PEREIRA DE SENA
012549600760 ESTELITA FERREIRA DA SILVA
012512260752 MARIA STELA PIRES
041280500744 MARIA GOMES DA COSTA
012471150710 JULIO MIGUEL DA SILVA
012310510744 PEDRO MORENO NETO
074745830728 SAMARÁ BARBOSA LOPES
075459860787 MARIA ALINE CASTRO DE ABREU
016853230779 IZABEL RODRIGUES DE MENDONCA
032522200779 NAPOLEAO MACIEL DA SILVA
012406930779 JOSE COELHO DA SILVA
046148870760 MARIA LUIZA MACENO DA SILVA
ASE 043 – CONSCRITOS – CANINDÉ/ITATIRA
Inscrição
Nome do eleitor(a)
(Sem ocorrência)
ASE 337 – SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS – CANINDÉ/ITATIRA
Inscrição
Nome do eleitor(a)
059733530752 MANOEL HELIANO MARIANO OLIVEIRA
012396020787 JOSÉ AFONSO MARTINS DA SILVA
078443630760 ISAIAS SILVA BATISTA
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044ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROTOCOLO Nº 41.565/2017
AUTOS Nº 29-48.2017.6.06.0044
PROCESSO ADMINISTRATIVO/COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA DE VOTOS
INTERESSADO(S): GILIARD TEIXEIRA DO NASCIMENTO E ANA GLÓRIA SERAFIM DIOGO
Nos autos do processo à epígrafe, foi exarada a seguinte Sentença:
SENTENÇA Vistos, etc.Trata-se de informação formalizada pelo Cartório da 44ª Zona Eleitoral, dando conhecimento da ausência aos
trabalhos eleitorais por parte dos mesários GILIARD TEIXEIRA DO NASCIMENTO e ANA GLÓRIA SERAFIM DIOGO, ambos
nomeados para atuar nas mesas receptoras de votos no município de Morrinhos, nas eleições municipais de 2016 (fl. 02). Em
despacho exarado em 06/12/2017, foi determinado por este juízo a notificação dos faltosos para apresentarem suas
justificativas ou solicitarem o arbitramento da multa cabível (fls. 06). O oficial de justiça ad hoc certificou às fls. 9v a não
notificação dos mesários, em virtude de ambos não se encontrarem mais residindo no município de Morrinhos. Os mesários,
por sua vez, deram-se por notificados, solicitando ao Cartório Eleitoral a expedição da guia de multa, arbitrada nos termos do
artigo 85 da Resolução TSE nº 21.538/03, juntando-se aos autos os comprovantes de pagamento (fls. 11/12 ). Com vista ao
Ministério Público Eleitoral, este órgão manifestou-se pela regularização junto ao cadastro de eleitores (fls. 17). Constam dos
autos a informação de que os mesários não são servidores públicos.É o que se tem a relatar. DECIDO. De acordo com o
disposto no artigo 124 do Código Eleitoral, o membro da Mesa Receptora que não comparecer no local em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 30 (trinta) dias após, incorrerá
em multa.Dispõe o artigo 85 da Resolução TSE nº 21.538/2003, in verbis:"Art. 85. A base de cálculo para aplicação das multas
previstas no Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, será o último valor fixado para a UFIR,
multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos débitos
para com a União". Da análise dos autos, verifica-se que foram cumpridas todas as formalidades legais aplicáveis ao caso,
com trâmite regular do feito, tendo os mesários faltosos efetivado o pagamento da multa pecuniária no valor R$35,14 (trinta e
cinco rais e catorze centavos), arbitrada conforme previsto no artigo 85 da Res. TSE nº 21.538/2003, nada mais restando a ser
providenciado. Registre-se para as respectivas inscrições eleitorais dos faltosos o código ASE correspondente à quitação de
multa aplicada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Santana do Acaraú-CE,
10 de janeiro de 2018. Wilson de Alencar Aragão Juiz da 44ª Zona Eleitoral
Portarias
AUTORIZAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O DJE REMESSA
PORTARIA n.º 01/2018
O MM Juiz Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral sediada em Santana do Acaraú/CE, Dr. WILSON DE ALENCAR ARAGÃO, no uso
das atribuições legais etc. CONSIDERANDO o artigo 7º, do Provimento CRE/CE nº 2, de 20 de junho de 2011, que disciplina a
publicação de atos das zonas eleitorais no Diário da Justiça Eletrônico no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade do envio de matérias por parte desta Zona, através do módulo remessa do Diário da Justiça
Eletrônico;
RESOLVE: Art. 1º Designar a servidora Maria Clécia Alves de Oliveira, Técnica Judiciária, matrícula 84.006, nos termos do
Provimento acima mencionado, para operacionalização, remessa e acompanhamento das publicações dos atos desta Zona
ano Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de sua
publicação. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Santana do Acaraú/CE, 10 de janeiro de 2018. Wilson de Alencar
Aragão Juiz da 44ª Zona Eleitoral

048ª Zona Eleitoral
Decisões
DECISÃO LIMINAR
Protocolo n. 42.704/2017
Ref. Proc. RP n. 36-28.2017.6.06.0048
REPRESENTAÇÃO – Doação de Recursos Acima do Limite Legal – Pessoa Física – PEDIDO DE CONCESSÃO DE
LIMINAR – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Representante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(s):
SIGILOSO
(…)
Diante do exposto, recebo a representação e defiro o pedido de quebra do sigilo fiscal pleiteado pelo Ministério Público
Eleitoral, pelo que determino a:
a) A Expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, a fim de que esta apresente , no prazo de até 10 (dez) dias, o valor dos
rendimentos brutos do Representado no exercício calendário de 2015 e o valor despendido para doações em campanhas
eleitorais em 2016 pelo representado;
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b) A Notificação da Representada, na forma prevista no art. 22, I, "a", da Lei Complementar nº 64/90, para apresentação de
defesa, no prazo de 05 dias;
c) O processamento do feito em segredo de justiça.
Publique-se, Registre-se e Intime-se. Expedientes necessários.
Nova Russas, 19 de dezembro de 2017.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
DECISÃO LIMINAR
Protocolo n. 42.679/2017
Ref. Proc. RP n. 37-13.2017.6.06.0048
REPRESENTAÇÃO – Doação de Recursos Acima do Limite Legal – Pessoa Física – PEDIDO DE CONCESSÃO DE
LIMINAR – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Representante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(s):
SIGILOSO
(…)
Diante do exposto, recebo a representação e defiro o pedido de quebra do sigilo fiscal pleiteado pelo Ministério Público
Eleitoral, pelo que determino a:
a) A Expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, a fim de que esta apresente , no prazo de até 10 (dez) dias, o valor dos
rendimentos brutos do Representado no exercício calendário de 2015 e o valor despendido para doações em campanhas
eleitorais em 2016 pelo representado;
b) A Notificação da Representada, na forma prevista no art. 22, I, "a", da Lei Complementar nº 64/90, para apresentação de
defesa, no prazo de 05 dias;
c) O processamento do feito em segredo de justiça.
Publique-se, Registre-se e Intime-se. Expedientes necessários.
Nova Russas, 19 de dezembro de 2017.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral

052ª Zona Eleitoral
Sentenças
Sentenças Diversas
PROCESSO Nº 49-15.2017.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 26.678/2017
ASSUNTO: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIONES DA SILVA MOURA
Sentença Eleitoral
Vistos etc.,
Trata-se de prestação de contas relativa a DIONES DA SILVA MOURA, candidato(a) ao cargo de VEREADOR do município
de ACARAPE nas eleições do ano de 2016.
Observa-se nos autos que o(a) candidato(a) não prestou contas até o dia 1o/11/2016. Na tentativa suprir a omissão, o Cartório
Eleitoral realizou notificação para que, no prazo de 72 horas, as contas fossem prestadas. No entanto, a inércia foi mantida e
nada foi apresentado.
Certidões e documentos juntados aos autos informando que o(a) ex-candidato(a) não movimentou recursos financeiros nem
recebeu cotas do fundo partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o sucinto relatório. Decido.
A situação existente nos presentes autos encontra-se prevista no art. 45, § 4o, incisos IV e VI, da Resolução-TSE 23.463/2015,
in verbis:
Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
(...)
IV - o omisso será notificado para, querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas;
(...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo por sentença
como NÃO PRESTADAS as contas de DIONES DA SILVA MOURA, referente ao pleito de 2016, devendo a ex-candidata ser
impedida de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da Res.-TSE 23.463/2015).
Sem custas nem honorários.
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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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 06 de outubro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº 47-45.2017.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 26.676/2017
ASSUNTO: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : ROBSON ARRUDA GOMES
Sentença Eleitoral
Vistos etc.,
Trata-se de prestação de contas relativa a ROBSON ARRUDA GOMES, candidato(a) ao cargo de VEREADOR do município
de ACARAPE nas eleições do ano de 2016.
Observa-se nos autos que o(a) candidato(a) não prestou contas até o dia 1o/11/2016. Na tentativa suprir a omissão, o Cartório
Eleitoral realizou notificação para que, no prazo de 72 horas, as contas fossem prestadas. No entanto, a inércia foi mantida e
nada foi apresentado.
Certidões e documentos juntados aos autos informando que o(a) ex-candidato(a) não movimentou recursos financeiros nem
recebeu cotas do fundo partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o sucinto relatório. Decido.
o
A situação existente nos presentes autos encontra-se prevista no art. 45, § 4 , incisos IV e VI, da Resolução-TSE 23.463/2015,
in verbis:
Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
(...)
IV - o omisso será notificado para, querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas;
(...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo por sentença
como NÃO PRESTADAS as contas de ROBSON ARRUDA GOMES, referente ao pleito de 2016, devendo a ex-candidata ser
impedida de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da Res.-TSE 23.463/2015).
Sem custas nem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 06 de outubro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº 50-97.2017.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 26.679/2017
ASSUNTO: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : JOSÉ TADEU SILVEIRA RODRIGUES
Sentença Eleitoral
Vistos etc.,
Trata-se de prestação de contas relativa a JOSÉ TADEU SILVEIRA RODRIGUES, candidato(a) ao cargo de VEREADOR do
município de REDENÇÃO nas eleições do ano de 2016.
Observa-se nos autos que o(a) candidato(a) não prestou contas até o dia 1o/11/2016. Na tentativa suprir a omissão, o Cartório
Eleitoral realizou notificação para que, no prazo de 72 horas, as contas fossem prestadas. No entanto, a inércia foi mantida e
nada foi apresentado.
Certidões e documentos juntados aos autos informando que o(a) ex-candidato(a) não movimentou recursos financeiros nem
recebeu cotas do fundo partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o sucinto relatório. Decido.
o
A situação existente nos presentes autos encontra-se prevista no art. 45, § 4 , incisos IV e VI, da Resolução-TSE 23.463/2015,
in verbis:
Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
(...)
IV - o omisso será notificado para, querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas;
(...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
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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Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo por sentença
como NÃO PRESTADAS as contas de JOSÉ TADEU SILVEIRA RODRIGUES, referente ao pleito de 2016, devendo a excandidata ser impedida de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da Res.-TSE 23.463/2015).
Sem custas nem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 06 de outubro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº 45-75.2017.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 26.674/2017
ASSUNTO: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : ROBERTO MOREIRA DE CASTRO
Sentença Eleitoral
Vistos etc.,
Trata-se de prestação de contas relativa a ROBERTO MOREIRA DE CASTRO, candidato(a) ao cargo de VEREADOR do
município de ACARAPE nas eleições do ano de 2016.
Observa-se nos autos que o(a) candidato(a) não prestou contas até o dia 1o/11/2016. Na tentativa suprir a omissão, o Cartório
Eleitoral realizou notificação para que, no prazo de 72 horas, as contas fossem prestadas. No entanto, a inércia foi mantida e
nada foi apresentado.
Certidões e documentos juntados aos autos informando que o(a) ex-candidato(a) não movimentou recursos financeiros nem
recebeu cotas do fundo partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o sucinto relatório. Decido.
A situação existente nos presentes autos encontra-se prevista no art. 45, § 4o, incisos IV e VI, da Resolução-TSE 23.463/2015,
in verbis:
Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
(...)
IV - o omisso será notificado para, querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas;
(...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo por sentença
como NÃO PRESTADAS as contas de ROBERTO MOREIRA DE CASTRO, referente ao pleito de 2016, devendo a excandidata ser impedida de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da Res.-TSE 23.463/2015).
Sem custas nem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 06 de outubro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº 51-82.2017.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 26.680/2017
ASSUNTO: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : FRANCISCA ARIADINA SOUZA OLIVEIRA
Sentença Eleitoral
Vistos etc.,
Trata-se de prestação de contas relativa a FRANCISCA ARIADINA SOUZA OLIVEIRA, candidato(a) ao cargo de VEREADOR
do município de REDENÇÃO nas eleições do ano de 2016.
Observa-se nos autos que o(a) candidato(a) não prestou contas até o dia 1/11/2016. Na tentativa suprir a omissão, o Cartório
Eleitoral realizou notificação para que, no prazo de 72 horas, as contas fossem prestadas. No entanto, a inércia foi mantida e
nada foi apresentado.
Certidões e documentos juntados aos autos informando que o(a) ex-candidato(a) não movimentou recursos financeiros nem
recebeu cotas do fundo partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o sucinto relatório. Decido.
o
A situação existente nos presentes autos encontra-se prevista no art. 45, § 4 , incisos IV e VI, da Resolução-TSE 23.463/2015,
in verbis:
Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
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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(...)
IV - o omisso será notificado para, querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas;
(...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo por sentença
como NÃO PRESTADAS as contas de FRANCISCA ARIADINA SOUZA OLIVEIRA, referente ao pleito de 2016, devendo a excandidata ser impedida de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da Res.-TSE 23.463/2015).
Sem custas nem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 06 de outubro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº 48-30.2017.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 26.677/2017
ASSUNTO: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : CLAUDETE SARAIVA DA SILVA
Sentença Eleitoral
Vistos etc.,
Trata-se de prestação de contas relativa a CLAUDETE SARAIVA DA SILVA, candidato(a) ao cargo de VEREADOR do
município de ACARAPE nas eleições do ano de 2016.
Observa-se nos autos que o(a) candidato(a) não prestou contas até o dia 1o/11/2016. Na tentativa suprir a omissão, o Cartório
Eleitoral realizou notificação para que, no prazo de 72 horas, as contas fossem prestadas. No entanto, a inércia foi mantida e
nada foi apresentado.
Certidões e documentos juntados aos autos informando que o(a) ex-candidato(a) não movimentou recursos financeiros nem
recebeu cotas do fundo partidário.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o sucinto relatório. Decido.
A situação existente nos presentes autos encontra-se prevista no art. 45, § 4o, incisos IV e VI, da Resolução-TSE 23.463/2015,
in verbis:
Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
(...)
IV - o omisso será notificado para, querendo, manifestar-se no prazo de setenta e duas horas;
(...)
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo por sentença
como NÃO PRESTADAS as contas de CLAUDETE SARAIVA DA SILVA, referente ao pleito de 2016, devendo a ex-candidata
ser impedida de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da Res.-TSE 23.463/2015).
Sem custas nem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 06 de outubro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
Sentenças Diversas
AUTOS PC Nº 30-77.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PHS
MUNICÍPIO: REDENÇÃO
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Diretório Municipal do PHS do Município de REDENÇÃO/CE protocolizou, em 30.07.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à apresentação extemporânea das contas, não entrega de documentos e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
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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regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelece quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescreve o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(29/30).
1. Ausência de abertura de contas bancárias (omissão suprida ainda que a destempo);
2. Ausência de diversos documentos, tais como Livro Diário devidamente autenticado.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PP DE REDENÇÃO/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 36-84.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PROS
MUNICÍPIO: ACARAPE
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PROS do Município de ACAPAPE/CE protocolizou, em 30.08.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à apresentação extemporânea das contas, não entrega de documentos e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 43/44):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência de diversos documentos, entre os quais o Livro Diário devidamente autenticado.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).

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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Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PROS DE ACARAPE/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 40-24.2015.6.06.0052
INTERESSADO: DEM
MUNICÍPIO: BARREIRA
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do DEM do Município de BARREIRA/CE protocolizou, em 19.08.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à apresentação extemporânea das contas, não entrega de documentos e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 45/46):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência do Demonstrativo de Obrigações a Pagar.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do DEM DE BARREIRA/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 4-79.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PMDB
MUNICÍPIO: BARREIRA
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PMDB do Município de BARREIRA/CE protocolizou, em 28.07.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à ausência de assinaturas no parecer da comissão executiva e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
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regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 47/48):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência de assinaturas no parecer da comissão executiva.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PMDB DE BARREIRA/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 15-11.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PSL
MUNICÍPIO: REDENÇÃO
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PSL do Município de REDENÇÃO/CE protocolizou, em 23.04.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à não entrega de documentos e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 48/49):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência do Livro Diário devidamente autenticado.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
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Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PSL DE REDENÇÃO/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 11-71.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PP
MUNICÍPIO: REDENÇÃO
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PP do Município de REDENÇÃO/CE protocolizou, em 22.04.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à ausência de diversos documentos, entre os quais o Livro Diário devidamente autenticado e à não abertura de conta
bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 46/47):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência de diversos documentos, entre os quais o Livro Diário devidamente autenticado.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PP DE REDENÇÃO/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 9-04.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PCDOB
MUNICÍPIO: ACARAPE
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PCDOB do Município de ACARAPE/CE protocolizou, em 30.04.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à não entrega de documentos e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
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A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 42/43):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência de diversos documentos, tais como o Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PCDOB DE ACARAPE/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 10-86.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PSL
MUNICÍPIO: ACARAPE
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PSL do Município de ACARAPE/CE protocolizou, em 30.04.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à não entrega de documentos e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 43/44):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência de diversos documentos, tais como o Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
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Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PSL DE ACARAPE/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 12-56.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PR
MUNICÍPIO: ACARAPE
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PR do Município de ACARAPE/CE protocolizou, em 29.04.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à não entrega de documentos e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 48/49):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência de diversos documentos, tais como
3. Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PDT DE ACARAPE/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 17-78.2015.6.06.0052
INTERESSADO: DEM
MUNICÍPIO: REDENÇÃO
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do DEM do Município de REDENÇÃO/CE protocolizou, em 30.04.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à não entrega do Livro Diário devidamente autenticado e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
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A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 46/47):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência do Livro Diário devidamente autenticado.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do DEM DE REDENÇÃO/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 44-61.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PRB
MUNICÍPIO: ACARAPE
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PRB do Município de ACARAPE/CE protocolizou, em 30.09.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à apresentação extemporânea das contas, não entrega de documentos e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 48/49):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência de diversos documentos, tais como o Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2018, Número 009

Fortaleza, sexta-feira, 12 de janeiro de 2018

Página 22

Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PRB DE ACARAPE/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 28-10.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PV
MUNICÍPIO: REDENÇÃO
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PV do Município de REDENÇÃO/CE protocolizou, em 24.07.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à apresentação extemporânea das contas, não entrega de documentos e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 29/30):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência de diversos documentos, entre os quais os Livros Diário e Razão
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PV DE REDENÇÃO/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 14-26.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PR
MUNICÍPIO: REDENÇÃO
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PR do Município de REDENÇÃO/CE protocolizou, em 30.04.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à ausência do Livro Diário devidamente autenticado e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2018, Número 009

Fortaleza, sexta-feira, 12 de janeiro de 2018

Página 23

regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 45/46):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência do Livro Diário devidamente autenticado.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PR DE REDENÇÃO/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
AUTOS PC Nº 31-62.2015.6.06.0052
INTERESSADO: PROS
MUNICÍPIO: REDENÇÃO
SENTENÇA ELEITORAL
Vistos etc.
O Órgão Diretivo Municipal do PROS do Município de REDENÇÃO/CE protocolizou, em 03.08.2015, prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2014.
Após o regular tramite, foi elaborado, pelo Chefe de Cartório, parecer, no qual se verifica que as falhas da agremiação são
relativas à não entrega de documento e à não abertura de conta bancária.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório, naquilo que interessa. Passo a decidir.
A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que as agremiações
partidárias devem prestar à Justiça Eleitoral, impondo em seu art. 30 que "o partido político, através de seus órgãos nacionais,
regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas".
Disciplinando tal diploma legal, o TSE editou diversas resoluções, que não apenas estabelecem quais documentos devem
integrar a respectiva prestação de contas, como também prescrevem o prazo para a apresentação e o procedimento a ser
adotado pelos interessados, regulamentando exaustivamente a matéria.
Diante do caso concreto, o procedimento previsto foi rigorosamente seguido, tendo sido constatadas as seguintes omissões
(fls. 44/45):
1. Ausência de abertura de contas bancárias;
2. Ausência do Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas;
3. Ausência do Livro Diário devidamente autenticado.
Em que pese a gravidade da referida preclusão temporal, verifico que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desaprovar as presentes contas seria ato excessivo.
No caso concreto, portanto, o que de fato se verifica é que, apesar da(s) irregularidade(s) observada(s), o espírito da norma foi
preservado e o desejo do legislador, alcançado.
De fato, tal(tais) irregularidade(s), por si, não tem(têm) o condão de levar à desaprovação das presentes contas, segundo,
aliás, já vem decidindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MERA INCONSISTÊNCIA. NÃO
COMPROMETIMENTO DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
FORMAL. Verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que, analisadas em seu conjunto, não
comprometem a efetiva fiscalização e a regularidade das contas partidárias anuais, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas. Inteligência do art. 24, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004. (Prestação de Contas nº 26930, TRE/AL, Rel.
Raimundo Alves de Campos Júnior, j. 13.06.2011, unânime, DEJE 15.06.2011).
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Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PROS DE REDENÇÃO/CE,
referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou
impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
P. R. I.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 8 de janeiro de 2018
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral da 52ª Zona
PROCESSO Nº 531-94.2016.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 146.508/2016
ASSUNTO: AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO
DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : MARIA IRIS DE OLIVEIRA
Sentença Eleitoral
Vistos etc.,
Trata-se de prestação de contas apresentada por MARIA IRIS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado(a) nos autos,
candidato(a) ao cargo de VEREADOR do município de BARREIRA nas Eleições de 2016, formulada com fundamento na Lei nº
9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.463/2015.
Observa-se nos autos que o(a) candidato(a), munido(a) dos documentos que julgava necessários à análise de suas contas,
apresentou-as no prazo previsto pela Lei 9.504/97, qual seja, 1º de novembro de 2016.
No entanto, verificou-se que, apesar de a petição inicial ter sido subscrita por advogado, a respectiva procuração não foi
juntada aos autos.
Notificada pessoalmente para suprir a omissão, a prestadora nada fez, quedando-se inerte, o que acarretou preclusão
temporal.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, sua nobre representante, em parecer de mérito devidamente
fundamentado, opinou pela não prestação das contas.
É o relatório. Decido.
Assiste razão ao Ministério Público Eleitoral.
Analisando detidamente a matéria, ressalto inicialmente que a Lei nº 9.504/97 previu a necessidade de julgamento, pela Justiça
Eleitoral, das contas referentes à arrecadação e aos gastos de campanha dos candidatos. Regulamentando tal assunto, o TSE
editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplinou os procedimentos a serem adotados com relação às disputas para cargos
eletivos no pleito de 2016.
No caso dos autos, como bem reconheceu o Ministério Público Eleitoral, as contas do(a) interessado(a) devem ser
consideradas como não prestadas, uma vez que não foi juntado documento indispensável para o prosseguimento do feito, no
caso a procuração para o advogado.
Os seguintes dispositivos da Resolução TSE nº 23.463/2015 aplicam-se ao caso dos autos:
Art. 41. (...)
§ 6º É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas.
(...)
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos:
(...)
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
(...)
Art. 59. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas informações prestadas diretamente no SPCE
e pelos documentos descritos nas alíneas a, b, d e f do inciso II do caput do art. 48.
(...)
Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
(...)
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 48, ou o responsável deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
(...)
Art. 84. (...)
§ 3º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato e/ou partido político devem ser
notificados pessoalmente na forma do art. 8º da resolução que dispõe sobre as representações e reclamações para as eleições
de 2016, para que, no prazo de três dias constitua defensor.
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo as contas
eleitorais de MARIA IRIS DE OLIVEIRA, referentes ao pleito de 2016, como NÃO PRESTADAS.
Sem custas nem honorários.
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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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Redenção-CE, 27 de novembro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº: 59-59.2017.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 34.861/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : MARIA JUCILENE DA SILVA - VEREADOR - ACARAPE
Sentença Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas formulada por MARIA JUCILENE DA SILVA, candidato ao cargo de VEREADOR do município
de ACARAPE nas eleições de 2016, formulada com fundamento na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.456/2015.
Observa-se dos autos que o(a) candidato(a), munido dos documentos que julgava necessários à análise de suas contas,
apresentou-os no prazo previsto pela Lei 9.504/97. Em seguida, ainda em atenção à legislação pertinente, o Cartório Eleitoral
analisou a documentação apresentada pelo(a) interessado(a) e o(a) notificou a manifestar sobre as irregularidades apontadas
em análise técnica.
Em atendimento a tal determinação, o interessado quedou-se inerte, tendo havido preclusão temporal.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, seu nobre representante, em parecer devidamente fundamentado, opinou
pela aprovação das referidas contas com ressalvas, reconhecendo que irregularidades indicadas na análise técnica não são
graves e não justificam a desaprovação das mesmas, diante da legislação específica.
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente a matéria, ressalto inicialmente que a Lei nº 9.504/97 previu a necessidade de julgamento, pela Justiça
Eleitoral, das contas referentes aos gastos de campanha dos candidatos. Regulamentando tal matéria, o TSE editou a
Resolução nº 23.456/2015, que disciplinou os procedimentos a serem adotados em relação às eleições para cargos eletivos no
pleito de 2016.
No caso dos autos, portanto, como bem reconheceu o Ministério Público Eleitoral, as contas do interessado efetivamente
apresentaram atecnias, devidamente apontadas na análise técnica do Cartório Eleitoral.
Por outro lado, é imperioso ressaltar que inexistem indícios de quaisquer ilícitos eleitorais envolvendo a campanha do(a)
referido(a) candidato(a), nem provas de que o(a) mesmo(a) tenha se utilizado de recursos não contabilizados durante sua
campanha eleitoral, de modo que os erros ainda existentes não comprometem o julgamento do presente feito, devendo
preponderar, na presente análise, o princípio constitucional da razoabilidade. Esta, aliás, é a determinação da própria Lei de
Eleições, com as alterações feitas pela Lei nº 12.039/2009, cuja nova redação determina expressamente que:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
...
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido.
§ 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado,
não acarretarão a rejeição das contas.
Nesse sentido, aliás, vejamos como já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará:
"ELEIÇÕES 2008. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ATECNIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE PELO ÓRGÃO
TÉCNICO. APROVAÇÃO COM RESSALVA. ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTOS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS E JINGLE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Cumpridas as formalidades previstas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 22.715/2008, merece ser mantida a aprovação
da prestação de contas de campanha do candidato recorrido com ressalva, porquanto foram detectadas atecnias que,
entretanto, não comprometeram a análise de mérito. (Recurso Eleitoral nº 957796990, TRE/CE, Rel. Manoel Castelo Branco
Camurça. j. 15.02.2012, unânime, DJe 24.02.2012).Lei 9.504/97
Isto posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e
APROVO, COM AS RESSALVAS CONTIDAS NO PARECER MINISTERIAL E NA ANÁLISE TÉCNICA, A PRESENTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o candidato deverá observar o prazo de conservação dos
documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se.
Redenção-CE, 27 de novembro de 2017.
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº: 376-91.2016.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 135.687/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : CINELIA CAVALCANTE NASCIMENTO - 10111 - VEREADOR(A) - BARREIRA
CNPJ
: 25.789.818/0001-66
PARTIDO POLÍTICO: PRB
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Sentença Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas formulada por CINELIA CAVALCANTE NASCIMENTO, candidato(a) ao cargo de
VEREADOR(A) do município de BARREIRA nas eleições de 2016, formulada com fundamento na Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE nº 23.463/2015.
Observa-se dos autos que o(a) candidato(a) juntou os documentos necessários à análise de suas contas, em obediência às
normas que regem a matéria, notadamente o art. 30 da Lei 9.504/1997.
Em obediência à legislação pertinente, o Cartório Eleitoral analisou a documentação apresentada pelo(a) interessado(a) e
emitiu, tempestivamente, a análise técnica sobre tudo o que se constatou.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, seu nobre representante, em parecer devidamente fundamentado, opinou
pela aprovação das referidas contas, sem quaisquer ressalvas, reconhecendo a regularidade dos gastos de campanha do(a)
interessado(a).
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente a matéria, ressalto inicialmente que a Lei nº 9.504/97 previu a necessidade de julgamento, pela Justiça
Eleitoral, das contas referentes aos gastos de campanha dos candidatos. Regulamentando tal matéria, o TSE editou a
Resolução nº 23.463/2015, que disciplinou os procedimentos a serem adotados em relação às eleições para cargos eletivos no
pleito de 2016.
No caso dos autos, portanto, como bem reconheceu o Ministério Público Eleitoral, as contas do(a) interessado(a) encontram-se
totalmente regulares, uma vez que a documentação contábil relativa à movimentação financeira de sua campanha eleitoral,
discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, demonstra que todas as normas pertinentes à espécie foram
diligentemente observadas pelo(a) candidato(a), inexistindo quaisquer vícios que comprometam sua aprovação. Aplica-se,
portanto, ao caso, o quanto previsto a seguir:
Lei 9.504/1997
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
Resolução nº 23.463/2015
Art. 68. (...) a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e
APROVO, POR SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a)
deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei
nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquive-se.
Redenção-CE, 24 de novembro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº: 374-24.2016.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 135.659/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : VIVIANE DA SILVA PEREIRA - 51555 - VEREADOR(A) - BARREIRA
CNPJ
: 25.929.765/0001-31
PARTIDO POLÍTICO: PEN
Sentença Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas formulada por VIVIANE DA SILVA PEREIRA, candidato(a) ao cargo de VEREADOR(A) do
município de BARREIRA nas eleições de 2016, formulada com fundamento na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Observa-se dos autos que o(a) candidato(a) juntou os documentos necessários à análise de suas contas, em obediência às
normas que regem a matéria, notadamente o art. 30 da Lei 9.504/1997.
Em obediência à legislação pertinente, o Cartório Eleitoral analisou a documentação apresentada pelo(a) interessado(a) e
emitiu, tempestivamente, a análise técnica sobre tudo o que se constatou.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, seu nobre representante, em parecer devidamente fundamentado, opinou
pela aprovação das referidas contas, sem quaisquer ressalvas, reconhecendo a regularidade dos gastos de campanha do(a)
interessado(a).
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente a matéria, ressalto inicialmente que a Lei nº 9.504/97 previu a necessidade de julgamento, pela Justiça
Eleitoral, das contas referentes aos gastos de campanha dos candidatos. Regulamentando tal matéria, o TSE editou a
Resolução nº 23.463/2015, que disciplinou os procedimentos a serem adotados em relação às eleições para cargos eletivos no
pleito de 2016.
No caso dos autos, portanto, como bem reconheceu o Ministério Público Eleitoral, as contas do(a) interessado(a) encontram-se
totalmente regulares, uma vez que a documentação contábil relativa à movimentação financeira de sua campanha eleitoral,
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, demonstra que todas as normas pertinentes à espécie foram
diligentemente observadas pelo(a) candidato(a), inexistindo quaisquer vícios que comprometam sua aprovação. Aplica-se,
portanto, ao caso, o quanto previsto a seguir:
Lei 9.504/1997
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
Resolução nº 23.463/2015
Art. 68. (...) a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e
APROVO, POR SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a)
deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei
nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquive-se.
Redenção-CE, 24 de novembro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº: 501.59.2016.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 141.460/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : MARIA DE JESUS COSTA E SILVA - 36789 - VEREADOR(A) - REDENÇÃO
PARTIDO POLÍTICO: PTC
Sentença Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas formulada por MARIA DE JESUS COSTA E SILVA, candidato(a) ao cargo de VEREADOR(A)
do município de REDENÇÃO nas eleições de 2016, formulada com fundamento na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Observa-se dos autos que o(a) candidato(a) juntou os documentos necessários à análise de suas contas, em obediência às
normas que regem a matéria, notadamente o art. 30 da Lei 9.504/1997.
Em obediência à legislação pertinente, o Cartório Eleitoral analisou a documentação apresentada pelo(a) interessado(a) e
emitiu, tempestivamente, a análise técnica sobre tudo o que se constatou.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, seu nobre representante, em parecer devidamente fundamentado, opinou
pela aprovação das referidas contas, sem quaisquer ressalvas, reconhecendo a regularidade dos gastos de campanha do(a)
interessado(a).
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente a matéria, ressalto inicialmente que a Lei nº 9.504/97 previu a necessidade de julgamento, pela Justiça
Eleitoral, das contas referentes aos gastos de campanha dos candidatos. Regulamentando tal matéria, o TSE editou a
Resolução nº 23.463/2015, que disciplinou os procedimentos a serem adotados em relação às eleições para cargos eletivos no
pleito de 2016.
No caso dos autos, portanto, como bem reconheceu o Ministério Público Eleitoral, as contas do(a) interessado(a) encontram-se
totalmente regulares, uma vez que a documentação contábil relativa à movimentação financeira de sua campanha eleitoral,
discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, demonstra que todas as normas pertinentes à espécie foram
diligentemente observadas pelo(a) candidato(a), inexistindo quaisquer vícios que comprometam sua aprovação. Aplica-se,
portanto, ao caso, o quanto previsto a seguir:
Lei 9.504/1997
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
Resolução nº 23.463/2015
Art. 68. (...) a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e
APROVO, POR SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a)
deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei
nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquive-se.
Redenção-CE, 27 de novembro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
JuÍza Eleitoral (respondendo)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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PROCESSO Nº: 408.96.2016.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 138.630/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : JOSE FLÁVIO MAIA DOS SANTOS - 13333 - VEREADOR - BARREIRA
PARTIDO POLÍTICO: PT
Sentença Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas formulada por JOSÉ FLÁVIO MAIA DOS SANTOS, candidato(a) ao cargo de VEREADOR(A)
do município de BARREIRA nas eleições de 2016, formulada com fundamento na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Observa-se dos autos que o(a) candidato(a) juntou os documentos necessários à análise de suas contas, em obediência às
normas que regem a matéria, notadamente o art. 30 da Lei 9.504/1997.
Em obediência à legislação pertinente, o Cartório Eleitoral analisou a documentação apresentada pelo(a) interessado(a) e
emitiu, tempestivamente, a análise técnica sobre tudo o que se constatou.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, seu nobre representante, em parecer devidamente fundamentado, opinou
pela aprovação das referidas contas, sem quaisquer ressalvas, reconhecendo a regularidade dos gastos de campanha do(a)
interessado(a).
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente a matéria, ressalto inicialmente que a Lei nº 9.504/97 previu a necessidade de julgamento, pela Justiça
Eleitoral, das contas referentes aos gastos de campanha dos candidatos. Regulamentando tal matéria, o TSE editou a
Resolução nº 23.463/2015, que disciplinou os procedimentos a serem adotados em relação às eleições para cargos eletivos no
pleito de 2016.
No caso dos autos, portanto, como bem reconheceu o Ministério Público Eleitoral, as contas do(a) interessado(a) encontram-se
totalmente regulares, uma vez que a documentação contábil relativa à movimentação financeira de sua campanha eleitoral,
discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, demonstra que todas as normas pertinentes à espécie foram
diligentemente observadas pelo(a) candidato(a), inexistindo quaisquer vícios que comprometam sua aprovação. Aplica-se,
portanto, ao caso, o quanto previsto a seguir:
Lei 9.504/1997
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
Resolução nº 23.463/2015
Art. 68. (...) a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e
APROVO, POR SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a)
deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei
nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquive-se.
Redenção-CE, 27 de novembro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
JuÍza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº: 434-94.2016.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 140.089/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS – VEREADOR – REDENÇÃO
Sentença Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas formulada por MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS, candidato ao cargo de VEREADOR do
município de REDENÇÃO nas eleições de 2016, formulada com fundamento na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº
23.456/2015.
Observa-se dos autos que o(a) prestador(a), munido dos documentos que julgava necessários à análise de suas contas,
apresentou-os no prazo previsto pela Lei 9.504/97. Em seguida, ainda em atenção à legislação pertinente, o Cartório Eleitoral
analisou a documentação apresentada pelo(a) interessado(a) e o(a) notificou para manifestação sobre as irregularidades
apontadas em análise técnica, tendo havido inércia do notificado, acarretando assim a preclusão temporal.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, seu nobre representante, em parecer devidamente fundamentado, opinou
pela aprovação das referidas contas com ressalvas, reconhecendo que as irregularidades indicadas na análise técnica não são
graves e não justificam a desaprovação, diante da legislação específica.
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente a matéria, ressalto inicialmente que a Lei nº 9.504/97 previu a necessidade de julgamento, pela Justiça
Eleitoral, das contas referentes aos gastos de campanha dos candidatos. Regulamentando tal matéria, o TSE editou a

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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Resolução nº 23.456/2015, que disciplinou os procedimentos a serem adotados em relação às eleições para cargos eletivos no
pleito de 2016.
No caso dos autos, portanto, como bem reconheceu o Ministério Público Eleitoral, as contas do interessado efetivamente
apresentaram atecnias, devidamente apontadas na análise técnica do Cartório Eleitoral.
Por outro lado, é imperioso ressaltar que inexistem indícios de quaisquer ilícitos eleitorais envolvendo a campanha do(a)
referido(a) candidato(a), nem provas de que o(a) mesmo(a) tenha se utilizado de recursos não contabilizados durante sua
campanha eleitoral, de modo que os erros ainda existentes não comprometem o julgamento do presente feito, devendo
preponderar, na presente análise, o princípio constitucional da razoabilidade. Essa, aliás, é a determinação da própria Lei de
Eleições, com as alterações feitas pela Lei nº 12.039/2009, cuja nova redação determina expressamente que:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
...
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido.
§ 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado,
não acarretarão a rejeição das contas.
Nesse sentido, aliás, vejamos como já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará:
"ELEIÇÕES 2008. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ATECNIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE PELO ÓRGÃO
TÉCNICO. APROVAÇÃO COM RESSALVA. ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTOS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS E JINGLE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Cumpridas as formalidades previstas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 22.715/2008, merece ser mantida a aprovação
da prestação de contas de campanha do candidato recorrido com ressalva, porquanto foram detectadas atecnias que,
entretanto, não comprometeram a análise de mérito. (Recurso Eleitoral nº 957796990, TRE/CE, Rel. Manoel Castelo Branco
Camurça. j. 15.02.2012, unânime, DJe 24.02.2012).Lei 9.504/97
Isto posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e
APROVO, COM AS RESSALVAS CONTIDAS NO PARECER MINISTERIAL E NA ANÁLISE TÉCNICA, A PRESENTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o candidato deverá observar o prazo de conservação dos
documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Na hipótese de trânsito em julgado, arquivem-se.
Redenção-CE, 28 de novembro de 2017.
Juliana Sampaio de Araújo
Juíza Eleitoral (respondendo)
PROCESSO Nº: 381-16.2016.6.06.0052
PROTOCOLO Nº 136.029/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : FRANCISCO ROBERTO FIRMINO LIMA - 43333 - VEREADOR(A) - REDENÇÃO
CNPJ
: 25.899.556/0001-92
PARTIDO POLÍTICO: PV
Sentença Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas formulada por FRANCISCO ROBERTO FIRMINO LIMA, candidato(a) ao cargo de
VEREADOR(A) do município de REDENÇÃO nas eleições de 2016, formulada com fundamento na Lei nº 9.504/1997 e na
Resolução TSE nº 23.463/2015.
Observa-se dos autos que o(a) candidato(a) juntou os documentos necessários à análise de suas contas, em obediência às
normas que regem a matéria, notadamente o art. 30 da Lei 9.504/1997.
Em obediência à legislação pertinente, o Cartório Eleitoral analisou a documentação apresentada pelo(a) interessado(a) e
emitiu, tempestivamente, a análise técnica sobre tudo o que se constatou.
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, seu nobre representante, em parecer devidamente fundamentado, opinou
pela aprovação das referidas contas, sem quaisquer ressalvas, reconhecendo a regularidade dos gastos de campanha do(a)
interessado(a).
É o relatório. Decido.
Analisando detidamente a matéria, ressalto inicialmente que a Lei nº 9.504/97 previu a necessidade de julgamento, pela Justiça
Eleitoral, das contas referentes aos gastos de campanha dos candidatos. Regulamentando tal matéria, o TSE editou a
Resolução nº 23.463/2015, que disciplinou os procedimentos a serem adotados em relação às eleições para cargos eletivos no
pleito de 2016.
No caso dos autos, portanto, como bem reconheceu o Ministério Público Eleitoral, as contas do(a) interessado(a) encontram-se
totalmente regulares, uma vez que a documentação contábil relativa à movimentação financeira de sua campanha eleitoral,
discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, demonstra que todas as normas pertinentes à espécie foram
diligentemente observadas pelo(a) candidato(a), inexistindo quaisquer vícios que comprometam sua aprovação. Aplica-se,
portanto, ao caso, o quanto previsto a seguir:
Lei 9.504/1997
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
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Resolução nº 23.463/2015
Art. 68. (...) a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
(...)
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e
APROVO, POR SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a)
deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei
nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Na hipótese de trânsito em julgado, arquive-se.
Redenção-CE, 24 de novembro de 2017.
JULIANA SAMPAIO DE ARAÚJO
Juíza Eleitoral (respondendo)
Atos Diversos
Intimações - Sentenças
52a Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 30-77.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 32.058/2015 – Prestador(a):
Partido Humanista da Solidariedade de Redenção. Advogado(a): Dr. Francisco Eduardo Rodrigues da Silva Júnior,
OAB-CE n. 23.952. De ordem do Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através
do(a) advogado(a) constituído(a) nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte
dispositiva é a seguinte: Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PP
DE REDENÇÃO/CE, referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas,
omissões ou impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio
de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
a
52 Zona Eleitoral – Acarape – Prestação de Contas n. 36-84.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 32.510/2015 – Prestador(a):
Partido Republicano da Ordem Social de Acarape. Advogado(a): Dr. Raimundo Nonato da Silva Filho, OAB-CE n.
30.537. De ordem do Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a)
advogado(a) constituído(a) nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a
seguinte: Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PROS DE
ACARAPE/CE, referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas,
omissões ou impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio
de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório

52a Zona Eleitoral – Barreira – Prestação de Contas n. 40-24.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 35.359/2015 – Prestador(a):
Partido Democratas de Barreira. Advogado(a): Dr. Fagner Lima Pereira, OAB-CE n. 21.665. De ordem do Juízo Eleitoral
a
da 52 ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a) nos autos, do
inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com fundamento no
art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do DEM DE BARREIRA/CE, referentes ao exercício 2014,
APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que
não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
a
52 Zona Eleitoral – Barreira – Prestação de Contas n. 4-79.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 12.822/2015 – Prestador(a):
Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Barreira. Advogado(a): Dr. Ernani Henrique Peixoto Saldanha, OABCE n. 26.694. De ordem do Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a)
advogado(a) constituído(a) nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a
seguinte: IIsto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PMDB DE
BARREIRA/CE, referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas,
omissões ou impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio
de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
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52a Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 15-11.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 13.461/2015 – Prestador(a):
Partido Social Liberal de Redenção. Advogado(a): Dr. Raimundo Nonato da Silva Filho, OAB-CE n. 30.537. De ordem do
a
Juízo Eleitoral da 52 ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com
fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PSL DE REDENÇÃO/CE, referentes ao
exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou impropriedades de
natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª
Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
a

52 Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 11-71.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 13.377/2015 – Prestador(a):
Partido Progressita de Redenção. Advogados(as): Dr. Brunilo Jacó de Castro e Silva Filho, OAB-CE n. 4.073 e
a
Raimunda Yla Pereira de Araújo. De ordem do Juízo Eleitoral da 52 ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima
identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a) nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em
epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo
as contas do PP DE REDENÇÃO/CE, referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram
verificadas falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo.
Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
52a Zona Eleitoral – Acarape – Prestação de Contas n. 9-04.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 15.034/2015 – Prestador(a):
Partido Comunista do Brasil de Acarape. Advogado(a): Dr. Welton Bezerra de Fraga, OAB-CE n. 31.550. De ordem do
Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com
fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PCDOB DE ACARAPE/CE, referentes ao
exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou impropriedades de
natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª
Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
52a Zona Eleitoral – Acarape – Prestação de Contas n. 10-86.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 15.315/2015 – Prestador(a):
Partido Social Liberal de Acarape. Advogado(a): Dr. José Raimundo Meneses Andrade, OAB-CE n. 13.189. De ordem do
Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com
fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PSL DE ACARAPE/CE, referentes ao
exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou impropriedades de
natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª
Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
52a Zona Eleitoral – Acarape – Prestação de Contas n. 12-56.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 14.836/2015 – Prestador(a):
Partido da República de Acarape. Advogado(a): Dr. José Wesley Sousa dos Santos, OAB-CE n. 22.732. De ordem do
Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com
fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PDT DE ACARAPE/CE, referentes ao
exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou impropriedades de
natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª
Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
a

52 Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 17-78.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 15.497/2015 – Prestador(a):
Partido Democratas de Redenção. Advogado(a): Dr. Raimundo Nonato da Silva Filho, OAB-CE n. 30.537. De ordem do
a
Juízo Eleitoral da 52 ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com
fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do DEM DE REDENÇÃO/CE, referentes ao
exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou impropriedades de
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natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª
Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
a
52 Zona Eleitoral – Acarape – Prestação de Contas n. 44-61.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 39.356/2015 – Prestador(a):
Partido Republicano Brasileiro de Acarape. Advogado(a): Dr. Welton Bezerra de Fraga, OAB-CE n. 31.550. De ordem do
a
Juízo Eleitoral da 52 ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com
fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PRB DE ACARAPE/CE, referentes ao
exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou impropriedades de
natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª
Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
a

52 Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 28-10.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 31.252/2015 – Prestador(a):
Partido Verde de Redenção. Advogado(a): Dr. Francisco Eduardo Rodrigues da Silva Junior, OAB-CE n. 23.952. De
a
ordem do Juízo Eleitoral da 52 ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a)
constituído(a) nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto
posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PV DE REDENÇÃO/CE, referentes
ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou impropriedades de
natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª
Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
52a Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 14-26.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 15.535/2015 – Prestador(a):
Partido da República de Redenção. Advogado(a): Dr. Francisco Eduardo Rodrigues da Silva Junior, OAB-CE n. 23.952.
De ordem do Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a)
constituído(a) nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto
posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PR DE REDENÇÃO/CE, referentes
ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas, omissões ou impropriedades de
natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª
Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
52a Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 31-62.2015.6.06.0052 – Protocolo n. 32.589/2015 – Prestador(a):
Partido Republicano da Ordem Social de Redenção. Advogado(a): Dr. Raimundo Nonato da Silva Filho, OAB-CE n.
30.537. De ordem do Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a)
advogado(a) constituído(a) nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a
seguinte: Isto posto, com fundamento no art. 27, II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo as contas do PROS DE
REDENÇÃO/CE, referentes ao exercício 2014, APROVADAS COM RESSALVAS, uma vez que foram verificadas falhas,
omissões ou impropriedades de natureza formal que não lhe comprometam a regularidade como um todo. Juliana Sampaio
de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
52a Zona Eleitoral – Barreira – Prestação de Contas n. 531-94.2016.6.06.0052 – Protocolo n. 146.508/2016 –
Prestador(a): Maria Iris de Oliveira. Advogado(a): Dr. Gil Felipe Cavalcante de Medeiros, OAB-CE n. 23.107. De ordem
do Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isso posto, com
fundamento nas razões acima elencadas, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo as contas eleitorais de MARIA
IRIS DE OLIVEIRA, referentes ao pleito de 2016, como NÃO PRESTADAS. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da
52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
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52a Zona Eleitoral – Acarape – Prestação de Contas n. 59-59.2017.6.06.0052 – Protocolo n. 34.861/2017 – Prestador(a):
a
Maria Jucilene da Silva. Advogado(a): Dr. Welton Bezerra Fraga, OAB-CE n. 31.550. De ordem do Juízo Eleitoral da 52
ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a) nos autos, do inteiro
teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com fundamento nas
razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e APROVO, COM AS RESSALVAS
CONTIDAS NO PARECER MINISTERIAL E NA ANÁLISE TÉCNICA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando,
por oportuno, que o candidato deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o
disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
52a Zona Eleitoral – Barreira – Prestação de Contas n. 376-91.2017.6.06.0052 – Protocolo n. 135.687/2017 –
Prestador(a): Cinelia Cavalcante Nascimento. Advogado(a): Dr. Wantuil de Castro Júnior, OAB-CE n. 20.165. De ordem
a
do Juízo Eleitoral da 52 ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isso posto, com
fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e APROVO, POR
SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a) deverá observar o
prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97.
Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
52a Zona Eleitoral – Barreira – Prestação de Contas n. 374-24.2016.6.06.0052 – Protocolo n. 135.659/2016 –
Prestador(a): Viviane da Silva Pereira. Advogado(a): Dr. Wantuil de Castro Júnior, OAB-CE n. 20.165. De ordem do Juízo
Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a) nos
autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isso posto, com
fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e APROVO, POR
SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a) deverá observar o
prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97.
Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
a
52 Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 501-59.2016.6.06.0052 – Protocolo n. 141.460/2016 –
Prestador(a): Maria de Jesus Costa e Silva. Advogado(a): Dr. Diego Freire de Carvalho, OAB-CE n. 30.891. De ordem do
Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isso posto, com
fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e APROVO, POR
SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a) deverá observar o
prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97.
Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório

52a Zona Eleitoral – Barreira – Prestação de Contas n. 408-96.2016.6.06.0052 – Protocolo n. 138.630/2016 –
Prestador(a): José Flávio Maia dos Santos. Advogado(a): Dr. Gil Felipe Cavalcante de Medeiros, OAB-CE n. 23.107. De
a
ordem do Juízo Eleitoral da 52 ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a)
constituído(a) nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte:
Isso posto, com fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e
APROVO, POR SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a)
deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei
nº 9.504/97. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
a
52 Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 434-94.2016.6.06.0052 – Protocolo n. 140.089/2016 –
Prestador(a): Manuel Ribeiro dos Santos. Advogado(a): Dr. Diego Freire de Carvalho, OAB-CE n. 30.891. De ordem do
a
Juízo Eleitoral da 52 ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isto posto, com
fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e APROVO, COM AS
RESSALVAS CONTIDAS NO PARECER MINISTERIAL E NA ANÁLISE TÉCNICA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
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ressaltando, por oportuno, que o candidato deverá observar o prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito,
conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97. Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
52a Zona Eleitoral – Redenção – Prestação de Contas n. 381-16.2016.6.06.0052 – Protocolo n. 136.029/2016 –
Prestador(a): Francisco Roberto Firmino Lima. Advogado(a): Dr. Diego Freire de Carvalho, OAB-CE n. 30.891. De ordem
do Juízo Eleitoral da 52a ZE-CE, intimo o(a) prestador(a) de contas acima identificado, através do(a) advogado(a) constituído(a)
nos autos, do inteiro teor da sentença prolatada no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva é a seguinte: Isso posto, com
fundamento nas razões acima elencadas, acolho integralmente o parecer do Ministério Público Eleitoral e APROVO, POR
SENTENÇA, A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ressaltando, por oportuno, que o(a) candidato(a) deverá observar o
prazo de conservação dos documentos que instruíram o feito, conforme o disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.504/97.
Juliana Sampaio de Araújo. Juíza Eleitoral da 52ª Zona
Redenção-CE, 10 de janeiro de 2018.
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório

069ª Zona Eleitoral
Sentenças
SETENÇA - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Ficam os interessados cientes do inteiro teor do edital abaixo:
Processo: 104-46.2016.6.06.0069
Protocolo: 150.209/2016
Assunto: Prestação de Contas – eleição 2016
Interessado: Partido Popular Socialista – PPS
Advogado: Francisco Diego Tavares de Luna – OAB:33694/CE
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo PPS do Município de AURORA, apresentada no prazo legal.
Relatório técnico de exame às folhas 34/34V, em que o examinador entendeu ter o partido cumprido as exigências legais em
relação à documentação apresentada, informando a conformidade da prestação de contas com a legislação de regência.
Em vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas sem ressalva.
É o breve relatório. DECIDO.
A análise técnica foi efetuada pelo técnico analista que relatou o exame das contas, não vislumbrando impropriedades e
irregularidades na prestação.
Por sua vez, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas de campanha, uma vez que o
partido as apresentou tempestivamente e de acordo com a legislação eleitoral.
Da análise da presente prestação de contas, verifica-se que o partido atendeu ao disposto na legislação de regência,
apresentando os documentos exigidos para a verificação de regularidade da prestação de contas de campanha, em
conformidade com a Resolução 23.463/2015 e, portanto, apta à aprovação.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 68, I, da Resolução TSE
nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, referentes às Eleições Municipais de
2016 neste município de AURORA/CE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao representante ministerial.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Aurora/CE, 08 de janeiro de 2018
João Pimentel Brito
Juiz Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral – Aurora/CE
SETENÇA - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Ficam os interessados cientes do inteiro teor do edital abaixo:
Processo: 105-31.2016.6.06.0069
Protocolo: 150.558/2016
Assunto: Prestação de Contas – eleição 2016
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social – PROS
Advogado: Francisco Diego Tavares de Luna, OAB: 33694/CE
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo PROS do Município de AURORA, apresentada no prazo
legal.
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Relatório técnico de exame às folhas 53/53v, em que o examinador entendeu ter o partido cumprido as exigências legais em
relação à documentação apresentada, informando a conformidade da prestação de contas com a legislação de regência.
Em vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas sem ressalva.
É o breve relatório. DECIDO.
A análise técnica foi efetuada pelo técnico analista que relatou o exame das contas, não vislumbrando impropriedades e
irregularidades na prestação.
Por sua vez, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas de campanha, uma vez que o
partido as apresentou tempestivamente e de acordo com a legislação eleitoral.
Da análise da presente prestação de contas, verifica-se que o partido atendeu ao disposto na legislação de regência,
apresentando os documentos exigidos para a verificação de regularidade da prestação de contas de campanha, em
conformidade com a Resolução 23.463/2015 e, portanto, apta à aprovação.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 68, I, da Resolução TSE
nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as contas do REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, referentes às Eleições Municipais de
2016 neste município de AURORA/CE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao representante ministerial.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Aurora/CE, 08 de janeiro de 2018
João Pimentel Brito
Juiz Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral – Aurora/CE
SENTENÇA - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Ficam os interessados cientes do inteiro teor do edital abaixo:
Processo: 90-62.2016.6.06.0069
Protocolo: 152.979/2016
Assunto: Prestação de Contas – eleição 2016
Interessado: Partido Social Liberal– PSL
Advogado: Manoel Gregório do Amaral Neto – OAB: 34385/CE
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo PSL do Município de AURORA, apresentada no prazo legal.
Relatório técnico de exame às folhas 44/44v, em que o examinador entendeu ter o partido cumprido as exigências legais em
relação à documentação apresentada, informando a conformidade da prestação de contas com a legislação de regência.
Em vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas sem ressalva.
É o breve relatório. DECIDO.
A análise técnica foi efetuada pelo técnico analista que relatou o exame das contas, não vislumbrando impropriedades e
irregularidades na prestação.
Por sua vez, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas de campanha, uma vez que o
partido as apresentou tempestivamente e de acordo com a legislação eleitoral.
Da análise da presente prestação de contas, verifica-se que o partido atendeu ao disposto na legislação de regência,
apresentando os documentos exigidos para a verificação de regularidade da prestação de contas de campanha, em
conformidade com a Resolução 23.463/2015 e, portanto, apta à aprovação. Ante o exposto, em face da inexistência de
irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 68, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo APROVADAS as
contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL, referentes às Eleições Municipais de 2016 neste município de AURORA/CE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao representante ministerial.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Aurora/CE, 08 de janeiro de 2018
João Pimentel Brito
Juiz Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral – Aurora/CE

073ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Expediente:
(Protocolo nº 387/2018)
Assunto:
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
JORGE DIAS RODRIGUES
Recebi hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos de JORGE DIAS RODRIGUES, filho de Francisco Rodrigues da Silva e Maria
Silva Dias, nascido em 13/05/1987, natural de Ubajara/CE, que possui a inscrição eleitoral de nº 066889050779 cancelada por
ausência à revisão do eleitorado, em razão de condenação criminal exarada nos autos do processo nº 6875-
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86.2013.8.06.0163/0, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/11/2017, tombado na Secretaria da Vara Única da Comarca de
São Benedito/CE, pela prática do delito tipificado no art. 311 do Código Penal Brasileiro.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores, DETERMINO o
lançamento da suspensão dos direitos políticos por meio do códio ASE 337 (motivo/forma 7 – condenação criminal – LC 64/90,
art. 1º, inciso I, alínea e) no cadastro eleitoral de JORGE DIAS RODRIGUES, inscrição nº 066889050779, com fundamento no
art. 15, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral) e no Provimento CGE nº
06/2009, que aprovou as instruções para utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor – ASE, em razão do delito
praticado.
Expedientes necessários
Após, arquive-se.
Ibiapina – CE, 11 de janeiro de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA/IBIAPINA-CE
Portarias
P O R T A R I A No 03, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DISPOSTA NO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, Juiz Eleitoral da 073a Zona Eleitoral,
sediada em Ibiapina, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
CONSIDERANDO as possíveis circunstâncias de comparecimento de eleitores ao Cartório Eleitoral desta 073a Zona Eleitoral
de Ibiapina/CE, acompanhados de detentores(as) de cargo eletivo ou pretensos(as) candidatos(as) e seus apoiadores ao pleito
de 2018, o que pode subverter a vontade do eleitor;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a igualdade de oportunidade entre futuros(as) candidatos(as);
CONSIDERANDO o dia 09 (nove) de maio de 2018 como sendo o último dia para o eleitor requerer inscrição, revisão e
transferência eleitoral e
CONSIDERANDO a necessidade de velar pela Justiça e Moralidade Pública.
R E S O L V E:
ADVERTIR aos(às) detentores(as) de mandato eletivo e a população em geral, que tal prática constitui indício e pode
configurar o crime eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, abaixo transcrito:
"Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem,
para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: Pena – reclusão até 4
(quatro) anos e pagamento de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias-multa."
Esta portaria entra em vigor nesta data.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Remeta-se pela forma mais econômica e eficaz cópias da presente Portaria para a Câmara de Vereadores e Prefeitura
a
Municipal de Ibiapina e Ubajara, bem como aos Partidos Políticos regularmente registrados nesta 73 Zona Eleitoral.
Ibiapina - CE, 11 de janeiro de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
a
Juiz Eleitoral da 73 ZE/IBIAPINA

089ª Zona Eleitoral
Sentenças
Sentença declaratória de extinção de punibilidade
Processo nº 586-31.2016.6.06.0089
Natureza: Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar a conduta de Geovane Fernando Ribeiro, indiciado
da prática do delito previsto no art. 11, V, da Lei nº 6.091/1974.
Como se vê às fls. 28, fora realizada audiência preliminar, propondo o Ministério Público transação penal, que foi aceita pelo
agente e homologada por este Juízo eleitoral.
À fl. 35, lavrou-se certidão informando o cumprimento das obrigações referente à transação penal, através da entrega de
cestas básicas, conforme notas e certidões de fls. 30/34.
No parecer de fl. 37, o Parquet opinou fosse extinta a punibilidade do agente ante o cumprimento da transação penal.
É o breve relatório. Decido.
Como se observa às fls. 30/35, o cumprimento da transação penal foi feito de forma satisfatória, sendo tal situação reconhecida
pelo próprio Órgão Ministerial.
Isso posto, em consonância com o citado parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade do agente Geovane Fernando
Ribeiro, pelo fato objeto do presente procedimento, nos termos da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Dispenso a intimação do agente, por se tratar de sentença declaratória de extinção de punibilidade,
consoante autoriza o enunciado nº 105 do FONAJE.
Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Expedientes necessários.
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Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas devidas.
Amontada, 18 de dezembro de 2017.
LESLIE ANNE MAIA CAMPOS
Juíza Eleitoral da 89ª ZE
1. ENUNCIADO 105 – É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro –
Florianópolis/SC).
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