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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Agravo Regimental no(a) RECURSO ELEITORAL nº 294-36.2016.6.20.0031 - Classe 30ª
Agravante(s)s: COLIGAÇÃO JUNTOS PELA TRIUNFO QUE QUEREMOS (PDT/SD/PMDB/PP/DEM/PTN/PSB)
Advogado: NELITO LIMA FERREIRA NETO
Agravante(s)s: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - MUNICIPAL (TRIUNFO POTIGUAR/RN)
Advogado: NELITO LIMA FERREIRA NETO
Agravado(s)s: MARIA LÚCIA DE AZEVEDO ESTEVEM
Advogado: MAURO GUSMAO REBOUCAS
Agravado(s)s: FRANCIALISON ALMEIDA DOS SANTOS
Advogado: MAURO GUSMAO REBOUCAS
Agravado(s)s: FRANCISCO ANDRÉ FILHO
Advogado: AUGUSTO CESAR DA COSTA LEONES
Agravado(s)s: ADEMIR AZEVEDO
Advogado: KERSON CARVALHO KRANER ALVES
AGRAVO REGIMENTAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO ELEITORAL - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO
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NÃO CONHECIDO - DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - AFRONTA AO ART. 1.012, § 1º, CPC - MITIGAÇÃO ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - DIREITO QUE SE MOSTRA INFRUTÍFERO - AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REFERÊNCIA GENÉRICA A DEPOIMENTOS - DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.
O Agravo Regimental, cuja natureza jurídica é substancialmente a do Agravo Interno, rege-se subsidiariamente,
em sendo omisso o Regimento Interno desta Casa, pelas disposições do art. 1.021, CPC, que em seu § 1º assim
dispõe: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Na espécie, os agravantes limitaram-se a apenas atacar a decisão do juízo a quo, sem nada aduzir acerca da
decisão do relator agravada, em afronta ao art. 1.012, § 1º, CPC. Entretanto, por razões de economia e
celeridade processual, a fim de não prolongar demanda cujo direito revela-se infrutífero, deve ser mitigada a
regra para que, com fundamento no princípio da primazia do julgamento do mérito, seja apreciada a questão de
mérito arguida pelos agravantes.
Há afronta ao princípio da dialeticidade quando os recorrentes não rebatem especificamente os fundamentos da
sentença recorrida, que reconheceu a ilicitude da gravação ambiental juntada com a inicial, limitando-se a
reiterar os argumentos já apresentados na peça vestibular e quando, em relação às demais provas produzidas
(testemunhais), os recorrentes de forma genérica referem-se aos depoimentos colhidos nos autos como aptos a
comprovar a captação ilícita de sufrágio, não explicitando claramente a razão pela qual a sentença merece
reforma.
Conhecimento e desprovimento do agravo.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo
Regimental, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator. Anotações
e comunicações.
Natal(RN), 04 de julho de 2018.
JUIZ LUIS GUSTAVO ALVES SMITH - RELATOR
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
RESUMO DE DIÁRIAS

RESUMO DE DIÁRIAS Nº 032/2018

Protocolo PAE n° 7612/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao

De

ALDENIR
SILVA

MOSSORÓ
RN

DA

TEC JUD

Para

Período
18/06/18
/ ANGICOS /
a
RN
21/06/18

Diária

Valor
unit.

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

3,5

336,00

1.176,00

160,72 1.015,28

1.176,00

160,72 1.015,28

TOTAL

Vlr
LIQUIDO

Substituir Chefia de Cartório da 18ª ZE - Angicos, em razão de participação do Chefe de Cartório na apresentação do PIELEI
(ELEIÇÕES 2018)

Protocolo PAE n° 7513/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
MARILIA SILVEIRA TEC JUD /
DE
MEDEIROS FC-02
- NATAL / RN
BARROS DANTAS ASSIST II
IBSEN
CLEBER
TEC JUD
NATAL / RN
OLIVEIRA
GURGEL

Para
NOVA
CRUZ / RN
E OUTROS
MACAU
/
RN
E
OUTROS

Período
09/07/18
a
12/07/18
02/07/18
a
07/07/18

Diárias

Valor
unit.

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

3,5

336,00

1.176,00

160,72

1.015,28

1,0 e 4,5

420,00
e
336,00

1.932,00

200,90

1.731,10
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SÃO TOMÉ 09/07/18
DE MOT /
NATAL / RN /
RN
E a
FC-01
OUTROS
12/07/18
ASSIST I

3,5
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336,00

TOTAL

1.176,00

160,72

1.015,28

4.284,00

522,34

3.761,66

Recolhimento das Urnas Eletrônicas utilizadas no 5º Simulado Nacional de Hardware Rota 02 - Zonas Eleitorais para recolhimento
das urnas: 44ª Monte Alegre / 7ª São José de Mipibu / 67ª Nísia Floresta / 9ª Goianinha / Canguaretama / 12ª Nova Cruz / 13ª Santo
Antônio / 15ª São José de Campestre / 53ª Tangará / 16ª e 68ª Santa Cruz / 20ª Currais Novos / 22ª Acari / 24ª Parelhas / 23ª, 25ª e
26ª Caicó / 27ª Jucurutu / 21ª Florânia / 19ª São Tomé / 8ª São Paulo do Potengi

Protocolo PAE n° 7188/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
HILMAR
TEC JUD / FCNATAL / RECIFE
FERNANDO
06 - CHEFE
LUCIANO
DE
RN
PE
DE SEÇÃO
AZEVEDO
TOTAL

/

Período

Diárias

Valor
unit.

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

05/07/18
a
06/07/18

1,5

420,00

630,00

80,36

549,64

630,00

80,36

549,64

Deslocamento a Recife/PE para receber treinamento no no sistema SIAG, ferramenta que auxilia o gerenciamento da frota do
TRE/RN.

Protocolo PAE n° 7358/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
ANALISTA
KARINA
FLAVIA JUDICIARIO /
CAICÓ /
NATAL / RN
PEDROSA
FC-06 - CHEFE
RN
DE CARTÓRIO
SANTOS
ELEITORAL
TOTAL

Período

Diárias

Valor
unit.

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

19/06/18
a
21/06/18

2,50

420,00

1.050,00

120,54

929,46

1.050,00

120,54

929,46

Reunião de Planejamento das Eleições 2018

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
DECISÕES E DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-80.2014.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013
REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
ADVOGADO: PABLO DE MEDEIROS PINTO
RELATOR: JUIZ ANDRÉ PEREIRA
DESPACHO
Acolho o requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral (fl. 120) e, diante das irregularidades mencionadas no
parecer de fls. 48-51 da SACEP, determino a intimação do órgão partidário, bem como a citação pessoal de seu
Presidente e Tesoureiro, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem defesa e requeiram, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o
processo, nos termos do art. 38 da Resolução n.º 23.546/2017.
Natal/RN, 04 de julho de 2018.
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JUIZ ANDRÉ PEREIRA
Relator
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 8-83.2018.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
REQUERENTE: AVANTE - ESTADUAL
ADVOGADO: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES e Outros
REQUERENTE: KARLA VERUSKA FERNANDES DA SILVA BARBOSA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
REQUERENTE: SERGIO LUIZ DE PAIVA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
RELATOR: JUIZ ANDRÉ PEREIRA
DESPACHO
Considerando a obrigatoriedade da utilização do Processo Judicial Eletrônico - PJE para protocolização da
classe processual "Prestação de Contas", prevista no art. 1º, VI, da Resolução TRE/RN n.º 2/2018, intime-se o
partido requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder à transformação do documento físico (fls. 96-136)
em documento eletrônico, conforme dispõe o art. 2º, § 6º, da referida Resolução.
Natal, 06 de julho de 2018.
Juiz André Pereira
Relator

GABINETE DO JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL N° 61-59.2017.6.20.0013
PROCEDÊNCIA: PASSAGEM/RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
PROTOCOLO Nº: 23.882/2017
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICÍLIO
ELEITORAL
RECORRENTE: MARINÊS GOMES MAIA
ADVOGADO: NILO FERREIRA PINTO JÚNIOR
RECORRIDA: VITÓRIA JÉSSICA BARRETO FAGUNDES
ADVOGADOS: DANIEL MONTEIRO DA SILVA e outro
DECISÃO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARINÊS GOMES MAIA (fl. 2) contra decisão proferida pelo Juízo da
13º Zona Eleitoral (fls. 21/22) que, em sede de revisão biométrica, deferiu o Requerimento de Alistamento
Eleitoral - RAE (operação revisão) formulado por VITÓRIA JÉSSICA BARRETO FAGUNES (ora recorrida),
mantendo esta no corpo de eleitores do Município de Passagem/RN.
Em síntese, a recorrente alega que a eleitora não reside no endereço indicado por ocasião do Requerimento de
Alistamento Eleitoral - RAE por ela formulado.
Notificada, a impugnada apresentou contrarrazões, em sede das quais alega ter vínculos familiares e políticos
com a referida comuna, razão por que pugna pela manutenção do ato impugnado (fls. 15-17).
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso, sob o
argumento de carência de legitimidade recursal (fl. 33).
Intimada para manifestar-se acerca da preliminar suscitada pelo Parquet (fl. 52), a recorrente deixou o prazo
transcorrer in albis (fl. 53).
É o relatório. Decido.
Do exame dos autos, de plano se percebe que a peça recursal não foi subscrita por advogado, mas, sim, por
suposta delegada de órgão partidário (Marinês Gomes Maia), o que a torna nula, nos termos do art. 103[1] do
Código de Processo Civil.
Com efeito, a ausência de capacidade postulatória, ao contrário da irregularidade da representação, é um vício
insanável que não admite regularização, motivo pelo qual a interposição de recurso por pessoa que não
comprovou a qualidade de advogado é ato inexistente, não devendo, portanto, ser conhecido.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. 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-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 116

Natal, quarta-feira, 11 de julho de 2018

Página 6

Nesse sentido, colaciono os seguintes excertos jurisprudenciais:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. CAPACIDADE
POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
I - Não se confunde capacidade postulatória irregular com falta de capacidade postulatória. Precedentes.
II - O ato praticado por pessoa não inscrita no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil é nulo e não comporta
regularização.
III - Agravo Regimental desprovido.
(TSE, AgR-REspe nº 359-93/Paraú-RN, j. 25.2.2010, rel. Min. Ricardo Lewandowsky, unânime, DJ 18.3.2010).
---------------2. O recurso foi interposto pelo pretenso candidato, que não detém capacidade postulatória. Nos termos do art.
40 da Lei nº 8.9061/94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB. 3.
Agravo regimental não conhecido. (TSE, AgR-REspe nº 1922-93/RJ, j. 9.9.2010, rel. Min. Marcelo Henriques
Ribeiro de Oliveira, PSESS 9.9.2010).
-----------------(...) 3. O recurso eleitoral foi interposto pelo próprio Agravante, que não demonstrou capacidade postulatória. Nos
termos do art. 4º da Lei nº 8.906/94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita
na Ordem dos Advogados do Brasil. 4. Não há falar em violação ao artigo 13 do Código de Processo Civil, pois
não se deve confundir capacidade postulatória irregular, vício sanável e passível de correção na instância
ordinária, com a falta de capacidade postulatória, de natureza insanável e que não admite regularização. 5.
Agravo regimental desprovido. (TSE, AgR-REspe nº 509-47/SP, j. 15.5.2014, rel. Min. Laurita Hilário Vaz, DJ
10.6.2014). (Grifo inautêntico)
De mais a mais, insta consignar a latere que, consoante assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral, ainda
que possível fosse a superação do óbice acima referenciado, o conhecimento da insurgência restaria igualmente
obstado, mercê da ausência de elementos donde se infira que a recorrente ostenta legitimidade e interesse para
postular em juízo em nome de qualquer agremiação partidária, ou, em outras palavras, não se vislumbra a
capacidade para ser parte (art. 17 do CPC[2]).
Com efeito, a pretensa insurgente não se desincumbiu de comprovar que é delegada (representante) de
qualquer partido político, condição - como ressabido - indispensável ao manejo da impugnação de despacho
deferitório de alistamento eleitoral (§ 7º do art. 45 do Código Eleitoral[3]).
No ponto, ademais, vale ressaltar observação lançada no parecer ministerial dando conta de que, de acordo com
consulta pública disponível no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, não consta o nome da recorrente na
lista de eleitores filiados a qualquer partido político com diretório em Passagem/RN, o que, por via de
consequência, coloca em xeque a discutida qualidade de representante partidário.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, não conheço do recurso
eleitoral, nos termos do art. 932, III[4], do Código de Processo Civil e do art. 67, XVIII[5], do Regimento Interno
deste Tribunal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 5 de julho de 2018.
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
_____________________
[1] CPC: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.
[2] CPC: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
[3] Código Eleitoral: Art. 45. [...].
§ 7º Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição caberá recurso interposto pelo alistando e do que o
deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido.
[4] CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
[5] RI-TRE/RN: Art. 67. Ao relator do processo, além de outras atribuições previstas em lei e neste Regimento,
compete:
XVIII - negar seguimento a recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou,
ainda, que contrariar súmula ou jurisprudência dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior.
RECURSO ELEITORAL N° 68-51.2017.6.20.0013
PROCEDÊNCIA: PASSAGEM/RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
PROTOCOLO Nº: 23.878/2017
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
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ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICÍLIO
ELEITORAL
RECORRENTE: MARINÊS GOMES MAIA
ADVOGADO: NILO FERREIRA PINTO JÚNIOR
RECORRIDA: FERNANDA REVOREDO FAGUNDES TARGINO
ADVOGADOS: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
DECISÃO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARINÊS GOMES MAIA (fl. 2) contra decisão proferida pelo Juízo da
13º Zona Eleitoral (fls. 22/23) que, em sede de revisão biométrica, deferiu o Requerimento de Alistamento
Eleitoral - RAE (operação revisão) formulado por FERNANDA REVOREDO FAGUNDES TARGINO (ora
recorrida), mantendo esta no corpo de eleitores do Município de Passagem/RN.
Em síntese, a recorrente alega que a eleitora não reside no endereço indicado por ocasião do Requerimento de
Alistamento Eleitoral - RAE por ela formulado.
Notificada, a impugnada apresentou contrarrazões, em sede das quais alega ter vínculos familiares e políticos
com a referida comuna, razão por que pugna pela manutenção do ato impugnado (fls. 16-18).
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso, sob o
argumento de carência de legitimidade recursal (fl. 34).
Intimada para manifestar-se acerca da preliminar suscitada pelo Parquet (fl. 48), a recorrente deixou o prazo
transcorrer in albis (fl. 49).
É o relatório. Decido.
Do exame dos autos, de plano se percebe que a peça recursal não foi subscrita por advogado, mas, sim, por
suposta delegada de órgão partidário (Marinês Gomes Maia), o que a torna nula, nos termos do art. 103[1] do
Código de Processo Civil.
Com efeito, a ausência de capacidade postulatória, ao contrário da irregularidade da representação, é um vício
insanável que não admite regularização, motivo pelo qual a interposição de recurso por pessoa que não
comprovou a qualidade de advogado é ato inexistente, não devendo, portanto, ser conhecido.
Nesse sentido, colaciono os seguintes excertos jurisprudenciais:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. CAPACIDADE
POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
I - Não se confunde capacidade postulatória irregular com falta de capacidade postulatória. Precedentes.
II - O ato praticado por pessoa não inscrita no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil é nulo e não comporta
regularização.
III - Agravo Regimental desprovido.
(TSE, AgR-REspe nº 359-93/Paraú-RN, j. 25.2.2010, rel. Min. Ricardo Lewandowsky, unânime, DJ 18.3.2010).
---------------2. O recurso foi interposto pelo pretenso candidato, que não detém capacidade postulatória. Nos termos do art.
40 da Lei nº 8.9061/94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB. 3.
Agravo regimental não conhecido. (TSE, AgR-REspe nº 1922-93/RJ, j. 9.9.2010, rel. Min. Marcelo Henriques
Ribeiro de Oliveira, PSESS 9.9.2010).
-----------------(...) 3. O recurso eleitoral foi interposto pelo próprio Agravante, que não demonstrou capacidade postulatória. Nos
termos do art. 4º da Lei nº 8.906/94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita
na Ordem dos Advogados do Brasil. 4. Não há falar em violação ao artigo 13 do Código de Processo Civil, pois
não se deve confundir capacidade postulatória irregular, vício sanável e passível de correção na instância
ordinária, com a falta de capacidade postulatória, de natureza insanável e que não admite regularização. 5.
Agravo regimental desprovido. (TSE, AgR-REspe nº 509-47/SP, j. 15.5.2014, rel. Min. Laurita Hilário Vaz, DJ
10.6.2014). (Grifo inautêntico)
De mais a mais, insta consignar a latere que, consoante assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral, ainda
que possível fosse a superação do óbice acima referenciado, o conhecimento da insurgência restaria igualmente
obstado, mercê da ausência de elementos donde se infira que a recorrente ostenta legitimidade e interesse para
postular em juízo em nome de qualquer agremiação partidária, ou, em outras palavras, não se vislumbra a
capacidade para ser parte (art. 17 do CPC[2]).
Com efeito, a pretensa insurgente não se desincumbiu de comprovar que é delegada (representante) de
qualquer partido político, condição - como ressabido - indispensável ao manejo da impugnação de despacho
deferitório de alistamento eleitoral (§ 7º do art. 45 do Código Eleitoral[3]).
No ponto, ademais, vale ressaltar observação lançada no parecer ministerial dando conta de que, de acordo com
consulta pública disponível no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, não consta o nome da recorrente na
lista de eleitores filiados a qualquer partido político com diretório em Passagem/RN, o que, por via de
consequência, coloca em xeque a discutida qualidade de representante partidário.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, não conheço do recurso
eleitoral, nos termos do art. 932, III[4], do Código de Processo Civil e do art. 67, XVIII[5], do Regimento Interno
deste Tribunal.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 5 de julho de 2018.
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
_____________________
[1] CPC: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.
[2] CPC: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
[3] Código Eleitoral: Art. 45. [...].
§ 7º Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição caberá recurso interposto pelo alistando e do que o
deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido.
[4] CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
[5] RI-TRE/RN: Art. 67. Ao relator do processo, além de outras atribuições previstas em lei e neste Regimento,
compete:
XVIII - negar seguimento a recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou,
ainda, que contrariar súmula ou jurisprudência dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE N.º 648-67.2016.6.20.0029
PROCEDÊNCIA: ITAJÁ/RN (54ª ZONA ELEITORAL - ASSU)
PROTOCOLO N.º: 7.509/2018
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - MUNICIPAL (ITAJÁ/RN)
ADVOGADOS: JULIANA MUNIZ FERNANDES DE QUEIROZ E OUTROS
EMBARGANTE: FRANCISCA MARY DA CUNHA MEDEIROS
ADVOGADOS: JULIANA MUNIZ FERNANDES DE QUEIROZ E OUTROS
EMBARGADO: ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
ADVOGADO: WALLYSON GLAYDSON GOMES DE ALMEIDA
EMBARGADO: FRANCISCA EDNALVA PESSOA LOPES E LOPES
ADVOGADO: WALLYSON GLAYDSON GOMES DE ALMEIDA
DESPACHO
O Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - em Itajá/RN e Francisca Mary da
Cunha Medeiros opuseram embargos de declaração (fls. 127-132), com pedido de efeitos modificativos, contra
decisão monocrática (fls. 122/123) por meio da qual não se conheceu de recurso eleitoral manejado pelas
referidas partes, em razão de irregularidade na representação processual.
Dessa forma, tendo em vista a natureza infringente dos aclaratórios, bem como a possibilidade de serem
recebidos como agravo interno (§ 3º do art. 1.024 do CPC), intimem-se os embargados para, no prazo de 3 (três)
dias, apresentem as manifestações de estilo, nos termos dispostos no § 2º do art. 254 do RI-TRE/RN[1].
Publique-se. Intime-se.
Natal, 9 de abril de 2018.
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 25-90.2016.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: PARNAMIRIM-RN
PROTOCOLO N.º: 14.338/2016
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE
CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2015
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC/RN, POR SEU ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADOS: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA E OUTROS
REQUERENTE: ANTÔNIO VENÂNCIO DE SOUZA (PRESIDENTE)
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ADVOGADO: SEM ADVOGADO
REQUERENTE: CRISTIANE COSTA VILAR (TESOUREIRO)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
DESPACHO
Vistos, etc.
Analisando a tramitação do feito, verifica-se que a procuração de folha 42 foi subscrita por Alberto Clemente de
Araújo, na condição de Presidente do Partido Trabalhista Cristão - PTC/RN, no entanto, o referido dirigente ainda
não consta como parte no presente processo.
Mediante consulta extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP do TSE (fl. 51), a
assessoria deste gabinete fez juntar aos autos certidão com os dados da atual composição da comissão
executivo do referido partido.
Feitas essas considerações, chamando o feito à ordem, determino:
a) Revise-se a autuação para inclusão dos novos dirigentes (presidente e tesoureiro) da agremiação política,
conforme os dados da certidão de fl. 51;
b) Intimem-se os novos responsáveis para que, (i) no prazo de 3 (três) dias, regularizem sua representação
processual habilitando advogado nos autos, sob pena de suportar o ônus de sua desídia, e (ii), no prazo de 20
(vinte) dias, apresentem manifestação quanto ao Relatório de Exame Preliminar SACEP nº 72/2017 (fls. 32/33);
c) Tendo sido infrutífera pela via postal a intimação do requerente Antônio Venâncio de Souza (fl. 44v), faça-se
por edital, no Diário da Justiça eletrônico - DJe, nos conformes do § 2º do art. 275 do CPC[1], para os mesmo
fins indicados no item "b".
Transcorridos os prazos para manifestação, com ou sem resposta, remetam-se os autos à SACEP, para dar
continuidade à análise das contas.
Publique-se. Cumpra-se.
Natal, 9 de julho de 2018.
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 25-90.2016.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: PARNAMIRIM-RN
PROTOCOLO N.º: 14.338/2016
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE
CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2015
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC/RN, POR SEU ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADOS: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA E OUTROS
REQUERENTE: ANTÔNIO VENÂNCIO DE SOUZA (PRESIDENTE)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
REQUERENTE: CRISTIANE COSTA VILAR (TESOUREIRO)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
DESPACHO
Vistos, etc.
Analisando a tramitação do feito, verifica-se que a procuração de folha 42 foi subscrita por Alberto Clemente de
Araújo, na condição de Presidente do Partido Trabalhista Cristão - PTC/RN, no entanto, o referido dirigente ainda
não consta como parte no presente processo.
Mediante consulta extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP do TSE (fl. 51), a
assessoria deste gabinete fez juntar aos autos certidão com os dados da atual composição da comissão
executivo do referido partido.
Feitas essas considerações, chamando o feito à ordem, determino:
a) Revise-se a autuação para inclusão dos novos dirigentes (presidente e tesoureiro) da agremiação política,
conforme os dados da certidão de fl. 51;
b) Intimem-se os novos responsáveis para que, (i) no prazo de 3 (três) dias, regularizem sua representação
processual habilitando advogado nos autos, sob pena de suportar o ônus de sua desídia, e (ii), no prazo de 20
(vinte) dias, apresentem manifestação quanto ao Relatório de Exame Preliminar SACEP nº 72/2017 (fls. 32/33);
c) Tendo sido infrutífera pela via postal a intimação do requerente Antônio Venâncio de Souza (fl. 44v), faça-se
por edital, no Diário da Justiça eletrônico - DJe, nos conformes do § 2º do art. 275 do CPC[1], para os mesmo
fins indicados no item "b".
Transcorridos os prazos para manifestação, com ou sem resposta, remetam-se os autos à SACEP, para dar
continuidade à análise das contas.
Publique-se. Cumpra-se.
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Natal, 9 de julho de 2018.
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
GABINETE DO JUIZ AUXILIAR ALMIRO JOSÉ DA ROCHA LEMOS
DECISÕES E DESPACHOS DE JUIZ AUXILIAR

PROCESSO 0600282-95.2018.6.20.0000
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES X JUÍZO DA 20a ZONA ELEITORAL CURRAIS NOVOS/RN
Trata-se de Mandado de Segurança interposto contra decisão judicial, aviando o impetrante os seguintes
fundamentos: “Portanto, por considerar que a decisão do D. Magistrado, fere, frontalmente, a liberdade de
expressão e livre manifestação, Direito Fundamental de Todo Cidadão Brasileiro, é medida de Justiça a
cassação da referida decisão, a fim de manter a realização do ato público em defesa do Ex-Presidente Lula, por
não haver qualquer campanha antecipada no caso em tela. Outrossim, conforme o Tribunal Superior Eleitoral no
julgamento do Agravo Regimental em Representação no 7643, “para a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea são necessárias: menção à candidatura; menção ao futuro pleito eleitoral e a alusão à ação
política a ser desenvolvida ou às razões que levem o eleitor a crer que o beneficiário ou o autor da propaganda
seja o mais indicado ao cargo (AgRgAg no 5.120/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 23.9.2005)”.
Veja, nenhum desses itens se manifestaram no caso em tela, portanto, é mister a concessão de medida liminar
para determinar a cassação da decisão arrolada, a fim de que seja permitida a realização do evento “Ato Pela
Democracia LulaLivre” como medida de Justiça”.
Requer a concessão de medida liminar.
A norma de regência, dispõe a possibilidade de suspensão liminar do ato “quando do ato impugnado puder
resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”.
No caso sob exame, é certo que a medida deferida finalmente perderia eficácia, na medida em que avizinha-se o
ato político cuja impetração tenta preservar, de sorte que cabe apreciar a liminar requerida.
Ocorre que, adicionalmente, a concessão de medida liminar pode ocorrer apenas “quando houver fundamento
relevante”.
No caso sob exame não há tal fundamento.
É que o uso do Mandado de Segurança em tal hipótese de ausência de recurso não decorre de lacuna legal,
como por algum tempo entendeu certa corrente doutrinária, mas de opção legislativa. Se a norma não prevê
recurso contra decisão judicial, descabe tomar o Mandado de Segurança como se fosse um, sob pena de
subverter-se a opção legal, criando-se recurso que sequer submeter-se-ia a prazos recursais
ordinários, mas ao elástico prazo de 120 dias. Não é esta a finalidade da lei, ao prever a possibilidade de manejo
de mandado de segurança contra decisão judicial, pelo que afasto desde já a possibilidade de tal
ação como sucedâneo recursal.
Contudo, é certo que o juiz, no exame do processo pode cometer "ilegalidade ou abuso de poder", hipótese em
que o Mandado de Segurança deixa de ser sucedaneo de recurso para adquirir sua feição própria.
Ocorre que Ilegal é o ato judicial que viola de forma clara literal dispositivo de lei, afastando-se a possibilidade de
uso do Mandado de Segurança para discutir teses jurídicas ou impugnar decisão adequadamente fundamentada.
Assim, é até possível que o entendimento jurídico do julgador "ad quem" seja diverso, mas é necessário analisar
não a divergência, mas os fundamentos da impetração, quais sejam, a ilegalidade ou abuso de poder, que, como
dito, não podem ser vislumbrados quando a decisão é fundamentada e ampara-se em interpretação razoável de
norma positivada.
Dito em outras palavras, as quais a praxe forense popularizou, apenas admite-se o uso do mandado de
Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Federais quando a decisão recorrida for "teratológica".
No caso examinado, tem-se que a impetração sequer fundamenta a existência de ilegalidade ou abuso de poder,
carecendo, portanto, da causa de pedir que autorize o deferimento dos pedidos.
A mera menção a princípios constitucionais tais como “liberdade de expressão e livre manifestação” não é
fundamentação suficiente para autorizar o reexame da decisão na via mandamental, não podendo a impetração
afastar-se da necessidade de expor os fundamentos jurídicos do pedido.
Indefiro, pois, a liminar.
Verificando que a petição inicial não apresenta fundamentação jurídica suficiente no sentido de ser teratológica a
decisão enfrentada, indefiro a petição inicial (art. 10 da lei 12016/2009).
Intimem-se.
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Almiro Lemos
Juiz Federal
PROCESSO 0600282-95.2018.6.20.0000
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES X JUÍZO DA 20ª ZONA ELEITORAL CURRAIS NOVOS/RN
DECISÃO
Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu petição inicial de mandado de segurança.
Os meios de impugnação de decisão judicial não são livremente disponíveis, sendo cabíveis apenas aqueles
previstos em lei, por força do dito "princípio da tipicidade recursal”.
Consultando a lei de regência, verifica-se não haver previsão legal para pedido de reconsideração dirigido ao
prolator da decisão.
Diante disto, não conheço o pedido.
Publique-se.
Almiro Lemos
Juiz Federal
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 46-66.2016.6.20.0000 PROT. Nº 15.534/2016
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
REQUERENTE(S): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/RN, POR SEU ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADOS: ANGILO COELHO DE SOUSA e Outros
REQUERENTE(S): LÍCIO LUAN CÂMARA ARAÚJO, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S): JOSÉ RENATO DA SILVA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S): VICTOR HUGO DE ASSIS CRUZ, NA QUALIDADE DE NOVO PRESIDENTE
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 10/2018 – SPF/CADPP/SJ.
O Exmo. Sr. Wlademir Soares Capistrano, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de
suas atribuições legais e de acordo com o art. 275, § 2º, do CPC e visto que foi infrutífera entrega de mandado
pelos CORREIOS, FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
através deste, fica INTIMADO(A) o(a) requerente VICTOR HUGO DE ASSIS CRUZ, NA QUALIDADE DE NOVO
PRESIDENTE do diretório estadual do Partido Republicano Brasileiro – PRB/RN, para:
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I) Regularizar sua representação processual, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos dispostos pelo
art. 2º da Resolução nº 24/2013 – TRE/RN;
II) Manifestar-se sobre o Relatório de Exame Preliminar SACEP nº 83/2017, no prazo de 20 (vinte) dias, em
conformidade com o disposto no art. 34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz publicar o
presente EDITAL.
Dado e passado nesta Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, aos 9 dias do mês de julho de 2018.
Eu , _________________________, Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa – Chefe da Seção de
Processamento de Feitos, digitei e assinei o presente edital.

ATOS ORDINATÓRIOS

Prestação de Contas Nº 47-22.2014.6.20.0000

Prot. Nº 9.330/2014

Relator: Desembargador Ibanez Monteiro da Silva
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013
REQUERENTE(S)
: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DEMOCRATAS (DEM)
ADVOGADO
: DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
ATO ORDINATÓRIO
Em cumprimento à Decisão proferida nos autos em epígrafe, transitada em julgado em 09/07/2018, notifico o
órgão partidário requerente, por seu Advogado, para apresentar comprovante de recolhimento (GRU) da
importância de R$ 278,04 (duzentos e setenta e oito reais e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.
Publique-se.
Natal/RN, 10 de julho de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ
Prestação de Contas Nº 37-07.2016.6.20.0000 Prot. Nº 15.493/2016
Relator: Juiz Luis Gustavo Alves Smith
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2015
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO
ESTADUAL
ADVOGADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
REQUERENTE(S): JOANILSON DE PAULA RÊGO, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S): SILVIO DA TRINDADE NORONHA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, notifico o Requerente,
por seu representante legal, para, no prazo de até 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o Relatório Para
Expedição de Diligências nº 09 - SACEP/2018 de fls. 120/121 dos presentes autos.
Publique-se.
Natal/RN, 10 de julho de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento nº 55/2017
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 17/07/2018, ou subsequentes, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
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1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 468-93.2016.6.20.0015
ORIGEM: NATAL-RN
RELATOR: JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES CARGOS - CARGO - VEREADOR - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - TRANSGRESSÕES
ELEITORAIS - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - REPRESENTAÇÃO - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE
DIPLOMA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
EMBARGANTE(S)
: GERUSA CAVALCANTE GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA
EMBARGADO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
2
RECURSO ELEITORAL Nº 513-98.2016.6.20.0047
ORIGEM: PENDÊNCIAS-RN (47ª ZONA ELEITORAL - PENDÊNCIAS)
RELATOR: JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES - CARGOS - CARGO - PREFEITO CARGO - VICE-PREFEITO - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - ABUSO - ABUSO - DE PODER
ECONÔMICO - ABUSO - DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO CORRUPÇÃO OU FRAUDE - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO
DE INELEGIBILIDADE - PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO
RECORRENTE(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S)
: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES e Outros
RECORRIDO(S)
: JOSÉ MARIA ALVES BEZERRA
ADVOGADOS
: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES e Outros
NATAL/RN, 10 de julho de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas Anuais - Exercício 2015 ¿ n.º 81-90.2016.6.20.0011
Partido: DEMOCRATAS - DEM
Presidente: SAMUEL MONTEIRO DA CRUZ
Município: BAÍA FORMOSA/RN
Advogado: LEONARDO CRUZ DE O. PRADO – OAB/RN 11.069

SENTENÇA

Vistos etc.
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Versam os autos sobre Regularização de Prestação de Contas do DEMOCRATAS - DEM do Município de BAÍA
FORMOSA/RN, referente ao exercício financeiro de 2015.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 03), requerendo a sua
regularização perante a Justiça Eleitoral.
Publicado edital N.º 21/2017, transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 09).
A unidade técnica certificou acerca dos itens constantes do art. 45, da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (fl. 12).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pelo arquivamento com efeito de aprovação
de contas.
É o Relatório. Decido.
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de recursos financeiros
ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, passando a exigir apenas a apresentação de declaração de
ausência de movimentação de recursos no período.
Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros diretores.
Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
Assim, o diretório partidário que, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Não se aplica o “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador, impressora, tinta, sala para reunião
partidária, energia elétrica do local, etc.), ou o uso de serviços doados, de advocacia e contabilidade, muito
comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de exercício anterior. É que, tais
espécies contratuais, não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de bens ou serviços
doados.
Portanto, in casu, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos,
uma vez que não surgiram no cotejo dos autos quaisquer elementos aptos a confrontar a peça partidária, no que
tange à movimentação de ativos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico, com
fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995, recebo e declaro a validade da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos do DEMOCRATAS - DEM do Município de BAÍA FORMOSA/RN, referente ao
exercício 2015, inclusive para que surtam os efeitos de regularização de inadimplência das contas, suspendendo
as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, conforme o art. 59
da mesma Resolução.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Publique-se. Registre-se.
Intime-se, através de publicação no DJe.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos registros.
Canguaretama/RN, 05 de julho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 359-38.2016.6.20.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA – PT do B
MUNICÍPIO: PEDRO VELHO
ADVOGADO: FERNANDO JOSE LIMA BEZERRIL, OAB/RN 13.080
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do partido em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. 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-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 116

Natal, quarta-feira, 11 de julho de 2018

Página 15

Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o partido encaminhou todos os documentos exigidos pela Res. TSE
n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o partido da decisão por meio do DJe.
Ciência ao MPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 09 de julho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 361-08.2016.6.20.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA – PC do B
MUNICÍPIO: PEDRO VELHO
ADVOGADO: FERNANDO JOSE LIMA BEZERRIL, OAB/RN 13.080
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do partido em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o partido encaminhou todos os documentos exigidos pela Res. TSE
n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o partido da decisão por meio do DJe.
Ciência ao MPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 09 de julho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 358-53.2016.6.20.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA – PT
MUNICÍPIO: PEDRO VELHO
ADVOGADO: FERNANDO JOSE LIMA BEZERRIL, OAB/RN 13.080
SENTENÇA
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Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do partido em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o partido encaminhou todos os documentos exigidos pela Res. TSE
n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o partido da decisão por meio do DJe.
Ciência ao MPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 09 de julho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 360-23.2016.6.20.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA – PDT
MUNICÍPIO: PEDRO VELHO
ADVOGADO: FERNANDO JOSE LIMA BEZERRIL, OAB/RN 13.080
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do partido em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o partido encaminhou todos os documentos exigidos pela Res. TSE
n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o partido da decisão por meio do DJe.
Ciência ao MPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 09 de julho de 2018.
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DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 362-90.2016.6.20.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA – PSD
MUNICÍPIO: PEDRO VELHO
ADVOGADO: FERNANDO JOSE LIMA BEZERRIL, OAB/RN 13.080
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do partido em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o partido encaminhou todos os documentos exigidos pela Res. TSE
n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o partido da decisão por meio do DJe.
Ciência ao MPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 09 de julho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 369-82.2016.6.20.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA – PV
MUNICÍPIO: PEDRO VELHO
ADVOGADO: DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS, OAB/RN 12476/RN
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do partido em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o partido encaminhou todos os documentos exigidos pela Res. TSE
n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
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Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o partido da decisão por meio do DJe.
Ciência ao MPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 09 de julho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 367-15.2016.6.20.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA – PRB
MUNICÍPIO: PEDRO VELHO
ADVOGADO: DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS, OAB/RN 12476/RN
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do partido em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o partido encaminhou todos os documentos exigidos pela Res. TSE
n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o partido da decisão por meio do DJe.
Ciência ao MPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 09 de julho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas nº 39-67.2018.6.20.0012
Requerente: Patriota
Município: Nova Cruz/RN
SENTENÇA
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.464/2015 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.464/2015 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
Prestação de Contas nº 35-30.2018.6.20.0012
Requerente: Partido Popular Socialista - PPS
Município: Passa e Fica/RN
SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)

Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
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Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.464/2015 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.464/2015 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
Prestação de Contas nº 36-15.2018.6.20.0012
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Município: Nova Cruz/RN

SENTENÇA

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.464/2015 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. 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-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 116

Natal, quarta-feira, 11 de julho de 2018

Página 21

fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.464/2015 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
Prestação de Contas nº 38-82.2018.6.20.0012
Requerente: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Município: Nova Cruz/RN

SENTENÇA

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.464/2015 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.464/2015 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
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a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
Prestação de Contas nº 33-60.2018.6.20.0012
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social - PROS
Município: Nova Cruz/RN

SENTENÇA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.464/2015 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.464/2015 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
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DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
Prestação de Contas nº 34-45.2018.6.20.0012
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Município: Nova Cruz/RN

SENTENÇA

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.464/2015 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.464/2015 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
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Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
Prestação de Contas nº 37-97.2018.6.20.0012
Requerente: Partido dos Trabalhadores - PT
Município: Nova Cruz/RN

SENTENÇA

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.464/2015 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.464/2015 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.

Nova Cruz, 10 de julho de 2018.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
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Prestação de Contas nº 32-75.2018.6.20.0012
Requerente: Partido da República - PR
Município: Nova Cruz/RN

SENTENÇA

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.546/2017 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.546/2017 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
Prestação de Contas nº 40-52.2018.6.20.0012
Requerente: Partido Popular Socialista - PPS
Município: Nova Cruz/RN

SENTENÇA
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.464/2015 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.464/2015 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.

Nova Cruz, 10 de julho de 2018.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 32-59.2017.6.20.0012.
Requerente: Partido da República – PR
Responsável: José Porcidônio Filho
Advogado: Daniel de Mesquita Ferraz – OAB/RN 4641
Município de procedência: Montanhas/RN.
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual de partido político, referente ao exercício 2016, protocolada pelo Partido
da República - PR do município de Montanhas/RN, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995.
Os autos vieram conclusos, tendo este Juízo determinado a publicação do edital previsto no art. 45, I, da
Resolução-TSE n.º 23.464/2015.
Publicado o edital, transcorrido in albis o prazo, não foi registrada nenhuma impugnação, conforme certidão nos
autos.
A Unidade Técnica conclui pela aprovação das contas.
Ao final, o Ministério Público pugnou pela aprovação das contas apresentadas.
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É o que importa relatar. Passo a decidir.
Perscrutando os autos, evidencio que o diretório municipal do partido político logrou êxito em apresentar
tempestivamente toda a documentação contábil exigida pela Lei nº 9.096/95 e Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Após análise da documentação, não se vislumbra defeitos que maculem a regularidade das contas prestadas,
tendo o ente partidário cumprido sua obrigação perante a Justiça Eleitoral.
Neste mesmo sentido, conforme se infere do seu parecer, o douto representante do Ministério Público Eleitoral
se manifestou pela aprovação das contas do Partido Político ora requerente, por não perceber nenhuma
irregularidade que indique necessidade de desaprovação.
Diante dos fatos colacionados aos autos, do parecer técnico, bem como do parecer ministerial, não se vislumbra
o desrespeito material das normas vigentes que disciplinam a prestação de contas anuais dos partidos políticos,
particularmente a lei nº 9.096/95 e Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, JULGO PRESTADAS E APROVADAS a prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR, de
MONTANHAS/RN, referente ao EXERCÍCIO 2016, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se, com baixa nos
registros.
Nova Cruz/RN, 10 de julho de 2018.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas nº 41-37.2018.6.20.0012
Requerente: Partido Social - PSL
Município: Nova Cruz/RN

SENTENÇA

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL; EXERCÍCIO 2017. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS: 46 - inciso IV – “a”;
DA RESOLUÇÃO Nº 23.464/2015 – DO TSE; E (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput)
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao Exercício financeiro de 2017, do Partido acima
nominado, que não apresentou suas contas dentro do prazo legal, o Cartório Eleitoral expediu Mandado de
Notificação que foi recebido pelo(a) seu(a) representante legal, no entanto, o prazo transcorreu “in albis,
conforme – (fl 02).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pugnando para que as contas sejam julgadas
desaprovadas.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Compulsando o feito, observo que a agremiação política em tela, não apresentou suas contas, relativas ao
Exercício de 2017, de acordo com o previsto no (Art. 28 da Resolução 23.464/2015 do TSE) – que mesmo tendo
sido intimado pessoalmente o(a) representante da agremiação política permaneceu omisso(a) no seu dever de
fazer sua prestação de contas. Ademais, a já citada Resolução, especificamente no Art. 28 § 2º que diz: “A
prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício”.
Prescreve o artigo 46, inciso IV “a” da Resolução nº 23.464/2015 do TSE: que “ Compete à Justiça Eleitoral
decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando”;
...IV - Pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do Art. 30 dessa resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas”.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente nos 46, inciso IV “a” da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE e (Lei 9.504/1997 Art. 30 caput), e em conssonância com o Parecer
Ministerial julgo as contas do grêmio político em epígrafe, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
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PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que
o a direção Municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 01/05/2018.
DETERMINO ainda a SUSPENSÃO DO REGISTRO ou a anotação do ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL do
partido em análise, devendo o referido órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação, em conformidade com o art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas e seu advogado
(se houver). Registre-se no SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao
RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL

DECISÕES E DESPACHOS

Ação Penal nº 85-95.2014.6.20.0012
Ação Penal nº 85-95.2014.6.20.0012
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Ivanildo Pereira do Nascimento
Advogado: Woshington Luiz Padilha de Andrade - OAB/RN nº 11.245
DECISÃO
Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ivanildo Pereira do Nascimento e
Francisco Noaldo do Nascimento, pelo suposto cometimento de crime tipificado no art. 39, § 5º, inciso III, da Lei
Federal nº 9.504/97.
Recebida a ação penal, foi realizada audiência para oferecimento de suspensão condicional dos réus, no dia
17/03/2015, conforme termo de fl. 28.
Devidamente aceita, foi estabelecido o cumprimento das obrigações previstas no art. 89 da Lei Federal nº
9.099/95, elencadas no termo de audiência supracitado.
Em certidão de fl. 44, o Cartório Eleitoral afirmou que o acusado Ivanildo Pereira do Nascimento vinha
descumprindo as obrigações estabelecidas na aceitação da suspensão condicional do processo, tendo este
Juízo determinado a realização de audiência de justificação para o dia 10/05/2016.
Realizada a audiência, o Sr. Ivanildo Pereira do nascimento afirmou que estava sem condições financeiras para
efetuar o pagamento das prestações pecuniárias e que, ao comparecer ao Cartório Eleitoral, foi informado que
só poderia assinar se realizasse tais pagamentos, afirmando que cumpriria o restante das obrigações caso
tivesse uma nova chance.
Em manifestação de fl. 53, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo cumprimento das obrigações e pelo
comparecimento mensal dos acusados, tendo este Juízo acatado as justificativas dadas pelo acusado em
audiência, fl. 54.
Conforme certidão de fl. 65, apenas o acusado Francisco Noaldo da Silva cumpriu as obrigações estabelecidas,
tendo o Sr. Ivanildo Pereira do Nascimento deixado de comparecer, mensalmente, a este Juízo para informar e
justificar suas atividades e não tendo adimplido com o restante das prestações pecuniárias.
Em nova manifestação, o MPE requereu a juntada dos antecedentes criminais dos acusados e pela revogação
do benefício da suspensão condicional do processo em relação ao acusado Ivanildo Pereira do Nascimento, fl.
68.
Juntada as certidões, o MPE requereu a extinção de punibilidade de Francisco Noaldo do Nascimento e a
revogação do benefício da suspensão condicional do processo em relação ao Sr. Ivanildo Pereira do
Nascimento, fl. 77.
Em Sentença de fls. 79/80, este Juízo extinguiu a punibilidade em relação a Francisco Naldo do Nascimento e
determinou a intimação, através de seu advogado, para que o acusado Ivanildo Pereira do Nascimento
justificasse o não cumprimento das condições da suspensão condicional do processo.
Devidamente intimado, o acusado não se manifestou, conforme certidão de fl. 82.
Passo a decidir.
Trata-se de quebra das condições da suspensão condicional do processo realizada por Ivanildo Pereira do
Nascimento. Considerando as várias oportunidades que o acusado teve para cumprir as condições estabelecidas
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no art. 89 da Lei nº 9.099/95, deixou de cumpri-las, no tocante ao seu comparecimento pessoal e mensal, além
das prestações pecuniárias, conforme certidões de fls. 44 e 65.
Mesmo após realização de audiência de justificação, fl. 51, o acusado não voltou a cumprir com as suas
obrigações.
Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela revogação do benefício, fl. 68.
Pelo exposto, em consonância com o Parecer do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no artigo 89, §§ 3º e 4º,
da Lei 9.099/95, REVOGO a suspensão condicional do acusado IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO.
Desde já, designo a realização da audiência para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do acusado para
o dia 16/08/2018, às 09:00 hs, na Sala de Audiências deste Juízo Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ciência ao MPE.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
JUÍZA ELEITORAL
Prestação de Contas: 45-74.2018.6.20.0012
Requerente: Partido da República – PR
Município: Montanhas
Advogado: Daniel de Mesquita Ferraz – OAB: 4641/RN

DESPACHO
Vistos, etc.
Notifique-se o partido em tela, por intermédio do seu representante legal, para que reapresente a Prestação de
Contas na forma determinada pelos artigos 25, 26 e 27 da Resolução TSE 23.546/2017, no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, utilizando-se para tanto do SPCA (Sistema de Prestação de Contas Anuais) disponibilizado pelo
TSE no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas/sistema-de-prestacaode-contas-anuais-spca, sob pena das mesmas serem julgadas como não prestadas.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral
Representação nº 119-65.2017.6.20.0012
Representação nº 119-65.2017.6.20.0012
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: J B O
Advogado:
Djair Claudiano da Silva – OAB/RN nº 12.671
Município: Passa e Fica/RN

DESPACHO

Vistos, etc.
Considerando o disposto no art. 22, X, da Lei Complementar nº 64/90, intimo o representado para apresentar
alegações no prazo de 02 (dois) dias.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral
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Representação nº 117-95.2017.6.20.0012
Representação nº 117-95.2017.6.20.0012
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: C H S O
Advogado:
Arthur Targino Dália – OAB/RN nº 1236-A
Município: Nova Cruz/RN

DESPACHO

Vistos, etc.
Considerando o disposto no art. 22, X, da Lei Complementar nº 64/90, intimo o representado para apresentar
alegações no prazo de 02 (dois) dias.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral
Representação nº 107-51.2017.6.20.0012
Representação nº 107-51.2017.6.20.0012
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: R A M S
Advogado:
Romildo Barbosa da Silva Junior – OAB/RN nº 1013-A
Município: Nova Cruz/RN

DESPACHO

Vistos, etc.
Considerando o disposto no art. 22, X, da Lei Complementar nº 64/90, intimo o representado para apresentar
alegações no prazo de 02 (dois) dias.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral
PROCESSO: nº 338-15.2016.6.20.0012 E OUTROS
I - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO
PROCESSO: nº 338-15.2016.6.20.0012
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MUDAR
Advogados: DANIEL MONTEIRO DA SILVA – OAB/RN 5835, ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES –
OAB/RN9463
INVESTIGADOS: LEONARDO MOREIRA LISBOA, ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO, PEDRO AUGUSTO
LISBOA e JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO
Advogados: CRISTIANO LUIZ FERNANDES DA COSTA OAB/RN Nº 5695 - LEONARDO VASCONCELLOS
BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023 e EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL – OAB/RN 9231B
II - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL – CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO
PROCESSO: nº 339-97.2016.6.20.0012
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MUDAR e DANILO PESSOA PEREIRA DA SILVA
Advogado: ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES – OAB/RN 9463
REPRESENTADOS: LEONARDO MOREIRA LISBOA, ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO, PEDRO AUGUSTO
LISBOA e JAILSON FLORIANO DO NASCIMENTO
Advogados: LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023 - EDWARD MITCHEL DUARTE
AMARAL – OAB/RN 9231B - CRISTIANO LUIZ FERNANDES DA COSTA OAB/RN Nº 5695
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III - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
PROCESSO: nº 547-81.2016.6.20.0012
REPRESENTANTE: EVERALDO BEZERRA GUEDES
Advogado: DANIEL MONTEIRO DA SILVA – OAB/RN 5835
REPRESENTADOS: LEONARDO MOREIRA LISBOA e ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO
Advogados: LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023 - EDWARD MITCHEL DUARTE
AMARAL – OAB/RN 9231B - CRISTIANO LUIZ FERNANDES DA COSTA OAB/RN Nº 5695
IV – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – ABUSO DO PODER POLÍTICO/AUTORIDADE
PROCESSO: nº 545-14.2016.6.20.0012
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MUDAR e DANILO PESSOA PEREIRA DA SILVA
Advogado: ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES – OAB/RN 9463
INVESTIGADOS: LEONARDO MOREIRA LISBOA, ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO E PEDRO AUGUSTO
LISBOA
Advogados: LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023, EDWARD MITCHEL DUARTE
AMARAL – OAB/RN 9231B e CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES COSTA – OAB/RN 5695
V - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO – ABUSO DO PODER ECONÔMICO
PROCESSO: nº 548-66.2016.6.20.0012
IMPUGNANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS PARA MUDAR
Advogados: DANIEL MONTEIRO DA SILVA – OAB/RN 5835, ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES –
OAB/RN9463
IMPUGNADOS: LEONARDO MOREIRA LISBOA E ALUÍZIO ALMEIDA DE ARAÚJO
Advogados: LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVÃO – OAB/RN 5023 - EDWARD MITCHEL DUARTE
AMARAL – OAB/RN 9231B - CRISTIANO LUIZ FERNANDES DA COSTA OAB/RN Nº 5695
DESPACHO
Vistos, etc.
Intimem-se os recorridos para apresentarem Contrarrazões do Recurso interposto pelo investigado Pedro
Augusto Lisboa, no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.
Nova Cruz, 10 de julho de 2018.

TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza Eleitoral
12ª Zona

EDITAIS

EDITAL Nº 015/2018
EDITAL Nº 015/2018
(CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS)
A Excelentíssima Senhora TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, MMª. Juíza desta 12ª Zona
Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento que, nos termos da Lei n.º
8.159/91, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, do Provimento n.º 2/2004 da Corregedoria Eleitoral deste Estado,
bem como da Tabela de Temporalidade aprovada pela Resolução n.º 6/2011 – TRE/RN, a partir do 60.º
(sexagésimo) dia subsequente à publicação deste edital, se não houver oposição, esta unidade eleitoral
procederá à eliminação dos documentos constantes da listagem de eliminação anexa, através da fragmentação
mecânica ou manual, podendo os interessados, a suas expensas, no prazo citado, requerer o desentranhamento
ou cópias dos documentos, mediante petição, desde que tenham qualificação e demonstração de legitimidade do
pedido, dirigida a este Juízo Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral afixar o
presente Edital no local de costume e publicá-lo no Diário da Justiça Eletrônico – DJE.
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Dado e passado na cidade de Nova Cruz/RN, aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2018. Eu,
_________, Diego Carneiro de Medeiros, Chefe de Cartório desta Zona, subscrevo.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza da 12ª Zona Eleitoral

ANEXO
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
A Excelentíssima Senhora Ana Karina de Carvalho Costa Carlos da Silva, MMª. Juíza desta 09ª Zona Eleitoral,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZ SABER que foi elaborada, nos termos da Lei n.º 8.159/91, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, do
Provimento n.º 2/2004 da Corregedoria Eleitoral deste estado, bem como da Tabela de Temporalidade aprovada
pela Resolução n.º 6/2011 – TRE/RN, a presente Listagem de Eliminação de Documentos, anexa a este Edital
constante de:
Código
Subsérie
5000-1
5000-2
5000-1

5000-1
5000-0
5000-1

/

Tipo Documental

Ano

Cadernos de Votação
Formulário de RAE relativo a alistamento,
transferência, revisão e segunda via.
Título eleitoral não procurado pelos
eleitores
respectivos PETE' s
Boletim de urna (BU'S)
Requerimento de Situação Eleitoral
Meios magnéticos provenientes de urna
eletrônica.
Comprovantes de votação

2008
2010,
2012

2011,

Prazo Total
Guarda
8 anos
5 anos

de

2010, 2012
2010
2010,
2014

8 anos
2012,

EDITAL N.º 016/2018-12ªZE
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a), Dr(a). Tatiana Socoloski Perazzo Paz de Melo, MM. Juiz(a) desta 12ª Zona
Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA ao Ministério Público Eleitoral, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §
2º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os
órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, referente ao exercício de 2017, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da
publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Município
Nova Cruz

Partido Político
PC do B

Passa e Fica

PSDB

Passa e Fica

PRB

Passa e Fica

PDT

Responsáveis
Damião da Silva - Presidente
José Aldo do Nascimento - Tesoureiro
Everaldo Bezerra Guedes - Presidente
Rayane Ribeiro Guedes – Tesoureira
Whashington
Luís Barbosa de Oliveira –
Presidente
Eleide Lopes da Silva - Tesoureira
João Soares de Melo – Presidente
Grimalde Ribeiro Duarte - Tesoureiro

E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste
município de Nova Cruz, ao(s) dez dia(s) do mês de julho, do ano de dois mil e dezoito (10/07/18). Eu, _____
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Érlon Gonçalves de Brito Almeida, Analista Judiciário, digitei o presente edital, e o Chefe de Cartório assina DE
ORDEM do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.
Diego Carneiro de Medeiros
Chefe de Cartório

PORTARIAS

PORTARIA N.º 05/2018
PORTARIA N.º 05/2018
Dispõe sobre o procedimento de descarte de documentos no âmbito da 12ª Zona Eleitoral/RN.
A Drª. TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO, Juíza da 12ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, no uso de suas atribuições definidas em lei.
Considerando o disposto na Resolução n.º 06/2011, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte que
trata da gestão documental no âmbito das unidades administrativas da secretaria e das zonas eleitorais;
Considerando que a racionalização do acúmulo de documentos é indispensável para agilizar a recuperação de
informações e garantir a preservação de documentos de valor permanente;
Considerando o item 1 do Comunicado n.º 59/2011-DG, que determina que as Zonas Eleitorais deverão arquivar
todos os seus documentos (correntes, intermediários e permanentes) no respectivo Cartório Eleitoral;
Considerando o teor do Memorando n.º 001/2018, do Cartório Eleitoral da 12ª Zona, que informa a existência de
documentos com prazo para descarte vencido, em conformidade com a tabela de temporalidade de documentos
do TRE/RN (Resolução n.º 06/2011).
DETERMINA:
Art. 1º. O Chefe de Cartório deve providenciar a publicação de edital de ciência de descarte com a listagem dos
documentos a serem eliminados com prazo de 60 (sessenta dias).
Parágrafo Único. O Chefe de Cartório promoverá a ampla divulgação do descarte de documentos.
Art. 2º. Os pedidos de cópias ou desentranhamento de documentos devem ser protocolados pelo Cartório
Eleitoral, devendo este Juízo no prazo de 03 (três) dias analisar a qualificação, a pertinência e a legitimidade do
pedido.
§ 1º. Os pedidos verbais deverão ser reduzidos a termo, observados os requisitos do caput.
§ 2º. O requerente tem o prazo de 03 (três) dias, contados da publicação em cartório do deferimento do pedido,
para retirar cópia ou proceder ao desentranhamento do documento.
§ 3º. Os custos das cópias e de outros procedimentos serão de responsabilidade do requerente.
Art. 3º. Decorrido o prazo do caput do art. 1º, deve o Chefe de Cartório proceder à eliminação dos documentos
constantes na respectiva listagem, lavrando o competente termo de eliminação, a qual se dará por fragmentação
mecânica ou manual, nos termos da Resolução nº 6/2011 do TRE/RN.
Art. 4º. Os casos omissos serão decididos por este Juízo Eleitoral.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Nova Cruz/RN, 06 de junho de 2018.
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza da 12ª Zona Eleitoral/RN
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15ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de contas
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 63-23.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO- PTC
MUNICÍPIO: SERRA DE SÃO BENTO
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Trabalhista Cristão de Serra de
São Bento/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos termos
preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Cristão de Serra
de São Bento/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 74-52.2017.6.20.0015
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PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB
MUNICÍPIO: MONTE DAS GAMELEIRAS
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Monte
das Gameleiras/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos
termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Monte
das Gameleiras/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 73-67.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
MUNICÍPIO: MONTE DAS GAMELEIRAS
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Monte
das Gameleiras/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos
termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
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Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Monte
das Gameleiras/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 78-89.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
MUNICÍPIO: MONTE DAS GAMELEIRAS
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro de Monte das Gameleiras/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do
ano de 2016, nos termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
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“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro de Monte das Gameleiras/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com
perdas, do repasse das cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da
Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 65-90.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
MUNICÍPIO: SERRA DE SÃO BENTO
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Social Cristão de Serra de São
Bento/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos termos
preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
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Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Social Cristão de Serra de
São Bento/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 71-97.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
MUNICÍPIO: SERRA DE SÃO BENTO
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil de Serra
de São Bento/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos
termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
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a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil de Serra
de São Bento/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 76-22.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
MUNICÍPIO: MONTE DAS GAMELEIRAS
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil de Monte
das Gameleiras/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos
termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil de Monte
das Gameleiras/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
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Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 9-57.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA- PP
MUNICÍPIO: MONTE DAS GAMELEIRAS
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Progressista de Monte das
Gameleiras/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos
termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Progressista de Monte das
Gameleiras/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 60-68.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
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EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil de São
José do Campestre/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016,
nos termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil de São
José do Campestre/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse
das cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 48-54.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Da República de São José do
Campestre/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos
termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
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Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Da República de São José do
Campestre/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 57-16.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social
de São José do Campestre/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de
2016, nos termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
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Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social
de São José do Campestre/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do
repasse das cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº
9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 79-74.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA- PP
MUNICÍPIO: MONTE DAS GAMELEIRAS
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Progressista de Monte das
gameleiras/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos
termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
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“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Progressista de Monte das
gameleiras/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 09 de julho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 77-07.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
MUNICÍPIO: MONTE DAS GAMELEIRAS
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Humanista da Solidariedade de
Monte das Gameleiras/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de
2016, nos termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. 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-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 116

Natal, quarta-feira, 11 de julho de 2018

Página 45

a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Humanista da Solidariedade
de Monte das Gameleiras/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do
repasse das cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº
9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 18 de junho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 70-15.2017.6.20.0015
PARTIDO: DEMOCRATAS
MUNICÍPIO: SERRA DE SÃO BENTO
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Democratas de Serra de São
Bento/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos termos
preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Democratas de Serra de São
Bento/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das cotas do
fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução
TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
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São José do Campestre/RN, 18 de junho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 51-09.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
MUNICÍPIO: São José do Campestre
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia
Brasileira de São José do Campestre/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício
do ano de 2016, nos termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia
Brasileira de São José do Campestre/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com
perdas, do repasse das cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da
Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 18 de junho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 62-38.2017.6.20.0015
PARTIDO: PARTIDO VERDE
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
EXERCÍCIO: 2016
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SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Partido Verde de São José do
Campestre/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos
termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Partido Verde de São José do
Campestre/RN , relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 18 de junho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (AUSÊNCIA) 59-83.2017.6.20.0015
PARTIDO: DEMOCRATAS
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE
EXERCÍCIO: 2016
SENTENÇA
Trata-se de procedimento onde se constatou que o Diretório Municipal do Democratas de São José do
Campestre/RN não apresentou a Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício do ano de 2016, nos
termos preconizados pelo art. 32 da Lei 9.096/95.
Intimado, na forma do art. 30 da Resolução TSE nº 23.464/2015, para apresentar as contas o requerido
permaneceu omisso.
Conforme certidão nos autos, a agremiação política não recebeu cotas do fundo partidário, não houve emissão
de recibos de doação para o partido, tampouco houve registro de extratos bancários encaminhado por
instituições financeiras.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
não prestadas e pela suspensão do Fundo Partidário da agremiação partidária supramencionada.
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É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95, conforme se vê:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação não cumpriu com sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2016.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos, importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, senão vejamos:
“Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).”
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso do presente Diretório Municipal.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências
irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.”
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal do Democratas de São José do
Campestre/RN, relativa ao exercício do ano de 2016, e determino a suspensão, com perdas, do repasse das
cotas do fundo partidário, ao mesmo, até que este sane a omissão, tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Inclua-se informação no SICO.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
São José do Campestre/RN, 18 de junho de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral – 15ª ZE

20ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº.: 21-22.2018.6.20.0020
PROCESSO Nº.: 21-22.2018.6.20.0020
ESPÉCIE: Prestação de Contas – Exercício/Ano: 2017
REQUERIDO: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN - de LAGOA NOVA/RN
Advogado: Caio Túlio Dantas Bezerra – OAB/RN Nº 5.216

SENTENÇA

Vistos etc.
O grêmio político em testilha apresentou a este Juízo Eleitoral declaração de ausência de movimentação
de recursos financeiros relativa ao exercício de 2017.
A parte requerente fez a apresentação de suas contas dentro do prazo estabelecido
pelo Artigo 28 da Resolução 23.546/2017 do TSE, habilitou advogado nos autos, de acordo com o Artigo 29 – XX
- da Resolução alhures mencionada.
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Decorrido “in albis” o prazo editalício para os eventuais interessados impugnarem a declaração
sobredita. O Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários e recebimento re recursos do Fundo
Partidário.
Foi emitido relatório conclusivo por parte da Unidade Técnica de Exames de Contas
Eleitorais, manifestando-se pela aprovação das contas em epígrafe, no que foi seguida pelo Ministério Público
Eleitoral.
Diante da ausência de impugnação, foram os autos conclusos para decisão..

É o relatório em abreviado. Decido.
A prestação de contas é dever constitucional para todos aqueles que recebem recursos do Erário, nisto inclusos
os partidos políticos, que, muito embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, recebem, por exemplo,
quotas do Fundo Partidário.
Isto esclarecido, e após compulsar os autos, tenho que assiste razão às considerações exaradas pela Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral e pelo MPE.
De fato, não há evidência de recebimento de valores do Fundo Partidário, e inclusão de gasto estimável com
advogado se mostra, na prática, despicienda por ser uma mera formalidade exigida para a comunicação dos atos
processuais, não vinculada propriamente à legitimidade e legalidade das contas. Aliás, sequer houve
impugnação nos autos, o que reforça a higidez da declaração de ausência de movimentação de recursos.

Posto isso, em face do cumprimento formal, da exigência legal pelo Partido em comento, DETERMINO imediato
arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas suas contas relativas
ao exercício de 2017, tudo nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.464/2015.

Registre-se no Livro de Sentenças e no SADP. Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência
do requerente e seu advogado. Ciência pessoal ao MPE. Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO as
informações pertinentes. Cumpridas as providências citadas, arquive-se com as cautelas de estilo.

Currais Novos/RN, 10 de julho de 2018.
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ª ZE/RN
PROCESSO Nº.: 17-82.2018.6.20.0020
PROCESSO Nº.: 17-82.2018.6.20.0020
ESPÉCIE: Prestação de Contas – Exercício/Ano: 2017
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP - de CURRAIS NOVOS/RN
Advogado: André Felipe Gomes Reginaldo – OAB/RN Nº 8178

SENTENÇA

Vistos etc.
O grêmio político em testilha apresentou a este Juízo Eleitoral declaração de ausência de movimentação
de recursos financeiros relativa ao exercício de 2017.
A parte requerente fez a apresentação de suas contas dentro do prazo estabelecido
pelo Artigo 28 da Resolução 23.546/2017 do TSE, habilitou advogado nos autos, de acordo com o Artigo 29 – XX
- da Resolução alhures mencionada.
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Decorrido “in albis” o prazo editalício para os eventuais interessados impugnarem a declaração
sobredita. O Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários e recebimento re recursos do Fundo
Partidário.
Foi emitido relatório conclusivo por parte da Unidade Técnica de Exames de Contas
Eleitorais, manifestando-se pela aprovação das contas em epígrafe, no que foi seguida pelo Ministério Público
Eleitoral.
Diante da ausência de impugnação, foram os autos conclusos para decisão..

É o relatório em abreviado. Decido.
A prestação de contas é dever constitucional para todos aqueles que recebem recursos do Erário, nisto inclusos
os partidos políticos, que, muito embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, recebem, por exemplo,
quotas do Fundo Partidário.
Isto esclarecido, e após compulsar os autos, tenho que assiste razão às considerações exaradas pela Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral e pelo MPE.
De fato, não há evidência de recebimento de valores do Fundo Partidário, e inclusão de gasto estimável com
advogado se mostra, na prática, despicienda por ser uma mera formalidade exigida para a comunicação dos atos
processuais, não vinculada propriamente à legitimidade e legalidade das contas. Aliás, sequer houve
impugnação nos autos, o que reforça a higidez da declaração de ausência de movimentação de recursos.

Posto isso, em face do cumprimento formal, da exigência legal pelo Partido em comento, DETERMINO imediato
arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas suas contas relativas
ao exercício de 2017, tudo nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.464/2015.

Registre-se no Livro de Sentenças e no SADP. Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência
do requerente e seu advogado. Ciência pessoal ao MPE. Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO as
informações pertinentes. Cumpridas as providências citadas, arquive-se com as cautelas de estilo.

Currais Novos/RN, 10 de julho de 2018.
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ª ZE/RN
PROCESSO Nº.: 14-30.2018.6.20.0020
PROCESSO Nº.: 14-30.2018.6.20.0020
ESPÉCIE: Prestação de Contas – Exercício/Ano: 2017
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP - de LAGOA NOVA NOVOS/RN
Advogado: JOSÉ MÚCIO DOS SANTOS – OAB/RN Nº 11.368

SENTENÇA

Vistos etc.
O grêmio político em testilha apresentou a este Juízo Eleitoral declaração de ausência de movimentação
de recursos financeiros relativa ao exercício de 2017.
A parte requerente fez a apresentação de suas contas dentro do prazo estabelecido
pelo Artigo 28 da Resolução 23.546/2017 do TSE, habilitou advogado nos autos, de acordo com o Artigo 29 – XX
- da Resolução alhures mencionada.
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Decorrido “in albis” o prazo editalício para os eventuais interessados impugnarem a declaração
sobredita. O Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários e recebimento re recursos do Fundo
Partidário.
Foi emitido relatório conclusivo por parte da Unidade Técnica de Exames de Contas
Eleitorais, manifestando-se pela aprovação das contas em epígrafe, no que foi seguida pelo Ministério Público
Eleitoral.
Diante da ausência de impugnação, foram os autos conclusos para decisão..

É o relatório em abreviado. Decido.
A prestação de contas é dever constitucional para todos aqueles que recebem recursos do Erário, nisto inclusos
os partidos políticos, que, muito embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, recebem, por exemplo,
quotas do Fundo Partidário.
Isto esclarecido, e após compulsar os autos, tenho que assiste razão às considerações exaradas pela Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral e pelo MPE.
De fato, não há evidência de recebimento de valores do Fundo Partidário, e inclusão de gasto estimável com
advogado se mostra, na prática, despicienda por ser uma mera formalidade exigida para a comunicação dos atos
processuais, não vinculada propriamente à legitimidade e legalidade das contas. Aliás, sequer houve
impugnação nos autos, o que reforça a higidez da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Posto isso, em face do cumprimento formal, da exigência legal pelo Partido em comento, DETERMINO imediato
arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas suas contas relativas
ao exercício de 2017, tudo nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.464/2015.

Registre-se no Livro de Sentenças e no SADP. Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência
do requerente e seu advogado. Ciência pessoal ao MPE. Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO as
informações pertinentes. Cumpridas as providências citadas, arquive-se com as cautelas de estilo.

Currais Novos/RN, 10 de julho de 2018.
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ª ZE/RN
24ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas (PC) n.º 22-92.2018.6.20.0024 - Contas não prestadas do Exercício de 2017
Partido Comunista do Brasil (PC do B) – PARELHAS/RN
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Contas Não Prestadas instaurado em razão de a agremiação partidária em tela não
ter se manifestado dentro do prazo legal após ser devidamente notificada para apresentar as contas do exercício
financeiro de 2017.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a omissão. Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos
eleitorais e recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que
opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Por fim, mesmo após intimado via Correio com AR, o partido político em tela não se pronunciou sobre os
documentos acostados ao processo.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o
balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o artigo 37 do mesmo
diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no caso de falta de
prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo
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tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a
prestação de contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não apresentou suas contas
no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à notificação legal prevista no
artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas
do exercício 2017, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
que o órgão de direção municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia
02.05.2018.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral.
Registre-se no SADP e no livro de sentenças do cartório eleitoral.
Intime-se o grêmio político em tela através de carta com AR.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP
enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
Parelhas/RN, 10 de julho de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas (PC) n.º 25-47.2018.6.20.0024 - Contas não prestadas do Exercício de 2017
AVANTE – PARELHAS/RN
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Contas Não Prestadas instaurado em razão de a agremiação partidária em tela não
ter se manifestado dentro do prazo legal após ser devidamente notificada para apresentar as contas do exercício
financeiro de 2017.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a omissão. Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos
eleitorais e recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que
opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Por fim, mesmo após intimado via Correio com AR, o partido político em tela não se pronunciou sobre os
documentos acostados ao processo.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o
balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o artigo 37 do mesmo
diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no caso de falta de
prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a
prestação de contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não apresentou suas contas
no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à notificação legal prevista no
artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas
do exercício 2017, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
que o órgão de direção municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia
02.05.2018.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral.
Registre-se no SADP e no livro de sentenças do cartório eleitoral.
Intime-se o grêmio político em tela através de carta com AR.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP
enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
Parelhas/RN, 10 de julho de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral
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Prestação de Contas (PC) n.º 35-91.2018.6.20.0024 - Contas não prestadas do Exercício de 2017
Partido Republicano da Ordem Social (PROS) – PARELHAS/RN
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de Contas Não Prestadas instaurado em razão de a agremiação partidária em tela não
ter se manifestado dentro do prazo legal após ser devidamente notificada para apresentar as contas do exercício
financeiro de 2017.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a omissão. Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos
eleitorais e recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que
opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Por fim, mesmo após intimado via Correio com AR, o partido político em tela não se pronunciou sobre os
documentos acostados ao processo.
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o
balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o artigo 37 do mesmo
diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no caso de falta de
prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a
prestação de contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não apresentou suas contas
no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à notificação legal prevista no
artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas
do exercício 2017, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo
que o órgão de direção municipal em testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia
02.05.2018.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral.
Registre-se no SADP e no livro de sentenças do cartório eleitoral.
Intime-se o grêmio político em tela através de carta com AR.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP
enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
Parelhas/RN, 10 de julho de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral

30ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL nº 047/2018-30ZERN
De ordem do Excelentíssimo DR. GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA, MM. Juiz da 30ª Zona
Eleitoral – Macau em substituição legal, conforme Portaria n.º 007/2016-30ªZERN (Portaria de Atos Ordinatórios)
c/c Portaria n.º 001/2017-30ªZERN, na forma da lei, etc
TORNA PÚBLICA, para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao art. 45, inciso I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, relação com o nome do(s) órgão(s) partidário(s) e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos referente a exercício financeiro, conforme
tabela anexa, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste edital,
a apresentação de impugnação que deve ser encaminhada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Vide
ANEXO (Macau e/ou Guamaré).
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório desta 30ª Zona Eleitoral, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
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DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN aos 09 dia(s) do mês de julho do ano de 2018 (dois mil
e dezoito). Eu, ______ Ana Paula da Costa Gomes, Servidora do Cartório da 30ª ZE, digitei o presente edital.
Georgefrank dos Santos Melo
Chefe do Cartório da 30ª Zona Eleitoral em substituição

ANEXO – EDITAL 047/2018-30ZERN
RELAÇÃO REFERENTE A DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS –
EXERCÍCIO FINANCEIRO
AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA
Partido Trabalhista do
Brasil – PT do B
(Macau/RN)
Partido do Movimento
Democrático Brasileiro –
PMDB (Macau/RN)
Partido Verde
(Guamaré/RN)

–

PV

Partido
Republicano
Brasileiro
–
PRB
(Macau/RN)
Partido Humanista da
Solidariedade
–
PHS
(Macau/RN)
Partido
Nacional
(Macau/RN)

–

Ecológico
PEN

Partido
Republicano
Brasileiro
–
PRB
(Guamaré/RN)
Partido da República – PR
(Guamaré/RN)

Solidariedade
(Guamaré/RN)

–

SD

Partido Comunista do
Brasil – PC do B
(Guamaré/RN)
Democratas
(Macau/RN)

–

DEM

Partido Trabalhista – PT
(Macau/RN)

Solidariedade
(Macau/RN)

–

SD

Partido Republicano da
Ordem Social – PROS

REPRESENTANTES LEGAIS

PROCESSO

Presidente: Cleide Martins Sousa
da Câmara
Tesoureiro: Arian Cezanne Sousa
da Câmara
Presidente: Oscar José Paulino
de Souza
Tesoureiro: Geruza de Oliveira
Fonseca e Silva
Presidente: Eliane Guedes de
Melo Carmo
Tesoureiro: Natanael Teixeira
Souza de Melo
Presidente:
Einstein
Albert
Siqueira Barbosa Júnior
Tesoureiro:
Acácio
Luiz
Nascimento Barbosa
Presidente: Josué Miguel de Lima
Tesoureiro: Gilmar Vale da Silva

Prestação de Contas N.º
88-88.2017.6.20.0030
Protocolo N.º 20.250/2017

Presidente: Reginaldo Antônio de
Oliveira Freitas
Tesoureiro: Erivelton Dantas de
Lima
Presidente: Sílvio Araújo
Tesoureiro:
Francisco
Lima
Galvão
Presidente: Emilson de Borba
Cunha
Tesoureiro: Fábio Alves de
Miranda
Presidente:
Magnus
Sérgio
Miranda Santiago
Tesoureiro: Alexandre Marcondes
Miranda Santiago
Presidente: Celiana Maria de
Oliveira Monteiro
Tesoureiro: Júlio César Costa de
Oliveira
Presidente: Odete Maria de
Araújo Silva Lopes
Tesoureiro: Elaine de Souza
Presidente:
Francisco
Carlos
Mendonça da Silva
Tesoureiro: Maria do Rosário
Aquino de Souza
Presidente:
Daniel
Henrique
Fernandes Dantas
Tesoureiro: Francisco Cunha
Batista
Presidente: Everton da Silva
Oliveira

EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2016

Prestação de Contas N.º
7-08.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 20.241/2017

2016

Prestação de Contas N.º
16-67.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 5.241/2018

2017

Prestação de Contas N.º
21-89.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.317/2018

2017

Prestação de Contas N.º
12-30.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 5.655/2018
Prestação de Contas N.º
14-97.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 5.1953/2018

2017

Prestação de Contas N.º
17-52.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 5.327/2018
Prestação de Contas N.º
15-82.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 5.924/2018

2017

Prestação de Contas N.º
19-22.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 5.831/2018

2017

Prestação de Contas N.º
20-07.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 5.925/2018

2017

Prestação de Contas N.º
13-15.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 5.204/2018
Prestação de Contas N.º
24-44.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.320/2018

2017

Prestação de Contas N.º
36-58.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.323/2018

2017

Prestação de Contas N.º
23-59.2018.6.20.0030

2017

2017

2017

2017
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(Guamaré/RN)
Avante (Macau/RN)

Partido da República – PR
(Macau/RN)
Partido Popular Socialista
– PPS (Guamaré/RN)
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Tesoureiro: Samuel Soares da
Silva
Presidente: Cleide Martins Sousa
da Câmara
Tesoureiro: Arian Cezanne Sousa
da Câmara
Presidente: Edival Francisco Silva
Tesoureiro: Ricardo Silvino da
Silva
Presidente: Robson Erick Vitor
Martins
Tesoureiro:
Wilka
Sayonara
Felipe de Sousa Cunha Martins
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Protocolo N.º 7.333/2018
Prestação de Contas N.º
25-29.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.316/2018

2017

Prestação de Contas N.º
26-14.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.324/2018
Prestação de Contas N.º
27-96.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.336/2018

2017

2017

EDITAL nº 048/2018-30ZERN
De ordem do Excelentíssimo DR. GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA, MM. Juiz da 30ª Zona
Eleitoral – Macau em substituição legal, conforme Portaria n.º 007/2016-30ªZERN (Portaria de Atos Ordinatórios)
c/c Portaria n.º 001/2017-30ªZERN, na forma da lei, etc
TORNA PÚBLICA, para conhecimento dos interessados, em cumprimento ao art. 45, inciso I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, relação com o nome do(s) órgão(s) partidário(s) e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos referente a exercício financeiro, conforme
tabela anexa, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste edital,
a apresentação de impugnação que deve ser encaminhada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Vide
ANEXO (Macau e/ou Guamaré).
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório desta 30ª Zona Eleitoral, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN aos 10 dia(s) do mês de julho do ano de 2018 (dois mil
e dezoito). Eu, ______ Georgefrank dos Santos Melo, Servidor do Cartório da 30ª ZE, digitei o presente edital.
Dalliane Magalhães Sena
Chefe do Cartório da 30ª Zona Eleitoral

ANEXO – EDITAL 048/2018-30ZERN
RELAÇÃO REFERENTE A DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS –
EXERCÍCIO FINANCEIRO
AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA
PODEMOS
–
(Guamaré/RN)

PODE

REPRESENTANTES LEGAIS

PROCESSO

Presidente: Francisco Costa da
Silva
Tesoureiro:
Francisco
Hélio
Conceição da Costa

Prestação de Contas N.º
18-37.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 5.527/2018

EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2017

OUTRAS PUBLICAÇÕES

AIJE 722-21.2016.6.20.0030
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 722-21.2016.6.20.0030 - CLASSE 3 - PROTOCOLO
SADP/TRE-RN
Nº
99.889/2016
INVESTIGANTE:
COLIGAÇÃO
GUAMARÉ
PARA
TODOS
(DEM/PRB/PTN/PMDB/PTC/PSDB/PR/PCDOB/PPS/PROS/PP/PTDOB)
ADVOGADOS: PAULO EDUARDO CAVALCANTI DE ARAÚJO - OAB/RN 13864; MAURO GUSMÃO
REBOUÇAS - OAB/RN 4349; CARLOS HENRIQUE DE FREITAS DANTAS - OAB/RN 8397
INVESTIGADOS:
MOZANIEL
DE
MELO
RODRIGUES;
EDSON
SIQUEIRA
DO
CARMO
ADVOGADOS: SANDREANO REBOUÇAS DE ARAÚJO - OAB/RN 5007; VICTOR HUGO SILVA TRINDADE OAB/RN 11773

ATO ORDINATÓRIO
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De ordem do Excelentíssimo Dr. Gustavo Henrique Silveira Silva, MM Juiz da 30ª Zona Eleitoral – Macau/RN em
substituição legal, em cumprimento ao despacho de fls. 431, ficam INTIMADAS, por meio de seus advogados, as
partes investigadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto pela parte investigante,
no prazo de 03 (três) dias.
Macau/RN, 10 de julho de 2018.
Dalliane Magalhães Sena
Chefe de Cartório

32ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO N. 158-02.2017.6.20.0032
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS – GROSSOS/RN
ADVOGADO(A): MILLENA YANE ALVES DOS SANTOS OAB/RN N.º 10.913

SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas de partido político referente ao pleito eleitoral municipal do ano
de 2016. A matéria é disciplinada pela Resolução TSE n.º 23.463/2015 e pela lei n.º 9.504/97.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
Emitidos os pareceres técnicos e ministerial opinando pela aprovação com ressalvas, devido
intempestividade na apresentação das contas.
É o relato necessário. Passo a fundamentar e decidir.
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem
das receitas e a destinação das despesas, atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real
movimentação econômica e financeira do prestador na campanha. Nesse ângulo, importa trazer à baila o
magistério de José Jairo Gomes:
O instituto da prestação de contas constitui o instrumento oficial que permite a realização de contrastes e
avaliações, bem como o controle financeiro do certame. Esse controle tem o sentido de perscrutar e cercear o
abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais transparência e legitimidade às
eleições.(Gomes 2015)
Não havendo pendências a se diligenciar na análise prévia das consta, emitiram-se os pareceres. Os
mencionados pareceres não registraram qualquer irregularidade a respeito das contas em análise, opinando,
ambos, pela aprovação destas, ressalvando apenas com relação a entrega intempestiva das contas.
Com efeito, atentando para o caso em tela, percebe-se consistência na impropriedade
assinalada pelos pareceres técnico e ministerial. Verifica-se nas presentes contas desrespeito ao prazo final para
sua entrega à Justiça Eleitoral.
Os prestadores participantes do pleito eleitoral de 2016 teriam até o dia 01º(primeiro) de
novembro de 2016 para prestar contas finais dos gastos de campanha, consoante art. 45, da Resolução TSE nº
23.463/2015, prazo este descumprido pelo requerente.
Entretanto, pondero, que trata-se de inconsistência que não macula as contas no seu todo.
Ademais, não encontra-se nos autos qualquer má-fé aventada ao prestador, apta a inquinar as contas
com a mancha da insanabilidade. Além disso, restou comprovado nos autos que a movimentação financeira, ou
sua ausência, no que se refere a arrecadação de recursos e gastos de campanha obedeceram aos ditames
legais.
A esse propósito, dispõe o artigo 30 da lei n.º 9.504/97 c/c com o artigo 68 da Resolução TSE n.º 23.463/2015:
“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.”
Desse modo, com fulcro nos mencionados dispositivos e amparado pelos pareceres técnico e ministerial, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
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Publique-se. Registre-se. Ciência pessoal ao RMPE. Intime-se na forma estabelecida pelo art. 84 da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Areia Branca/RN, 10 de julho de 2018

Emanuel Telino Monteiro
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO N. 186-67.2017.6.20.0032
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB – AREIA BRANCA/RN
ADVOGADO(A): CESÁR HENRIQUE DANTAS XAVIER OAB/RN N.º 6.680

SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas de partido político referente ao pleito eleitoral municipal do ano
de 2016. A matéria é disciplinada pela Resolução TSE n.º 23.463/2015 e pela lei n.º 9.504/97.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
Emitidos os pareceres técnicos e ministerial opinando pela aprovação com ressalvas, devido
intempestividade na apresentação das contas.
É o relato necessário. Passo a fundamentar e decidir.
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem
das receitas e a destinação das despesas, atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real
movimentação econômica e financeira do prestador na campanha. Nesse ângulo, importa trazer à baila o
magistério de José Jairo Gomes:
O instituto da prestação de contas constitui o instrumento oficial que permite a realização de contrastes e
avaliações, bem como o controle financeiro do certame. Esse controle tem o sentido de perscrutar e cercear o
abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais transparência e legitimidade às
eleições.(Gomes 2015)
Não havendo pendências a se diligenciar na análise prévia das consta, emitiram-se os pareceres. Os
mencionados pareceres não registraram qualquer irregularidade a respeito das contas em análise, opinando,
ambos, pela aprovação destas, ressalvando apenas com relação a entrega intempestiva das contas.
Com efeito, atentando para o caso em tela, percebe-se consistência na impropriedade
assinalada pelos pareceres técnico e ministerial. Verifica-se nas presentes contas desrespeito ao prazo final para
sua entrega à Justiça Eleitoral.
Os prestadores participantes do pleito eleitoral de 2016 teriam até o dia 01º(primeiro) de
novembro de 2016 para prestar contas finais dos gastos de campanha, consoante art. 45, da Resolução TSE nº
23.463/2015, prazo este descumprido pelo requerente.
Entretanto, pondero, que trata-se de inconsistência que não macula as contas no seu todo.
Ademais, não encontra-se nos autos qualquer má-fé aventada ao prestador, apta a inquinar as contas
com a mancha da insanabilidade. Além disso, restou comprovado nos autos que a movimentação financeira, ou
sua ausência, no que se refere a arrecadação de recursos e gastos de campanha obedeceram aos ditames
legais.
A esse propósito, dispõe o artigo 30 da lei n.º 9.504/97 c/c com o artigo 68 da Resolução TSE n.º 23.463/2015:
“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.”
Desse modo, com fulcro nos mencionados dispositivos e amparado pelos pareceres técnico e ministerial, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Ciência pessoal ao RMPE. Intime-se na forma estabelecida pelo art. 84 da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Areia Branca/RN, 10 de julho de 2018

Emanuel Telino Monteiro
Juiz Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO N. 196-14.2017.6.20.0032
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – GROSSOS/RN
ADVOGADO(A): ENILMARA MANUELLY MEDEIROS DE SOUZA OAB/RN N.º 13.703

SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas de partido político referente ao pleito eleitoral municipal do ano
de 2016. A matéria é disciplinada pela Resolução TSE n.º 23.463/2015 e pela lei n.º 9.504/97.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
Emitidos os pareceres técnicos e ministerial opinando pela aprovação com ressalvas, devido
intempestividade na apresentação das contas.
É o relato necessário. Passo a fundamentar e decidir.
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem
das receitas e a destinação das despesas, atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real
movimentação econômica e financeira do prestador na campanha. Nesse ângulo, importa trazer à baila o
magistério de José Jairo Gomes:
O instituto da prestação de contas constitui o instrumento oficial que permite a realização de contrastes e
avaliações, bem como o controle financeiro do certame. Esse controle tem o sentido de perscrutar e cercear o
abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais transparência e legitimidade às
eleições.(Gomes 2015)
Não havendo pendências a se diligenciar na análise prévia das consta, emitiram-se os pareceres. Os
mencionados pareceres não registraram qualquer irregularidade a respeito das contas em análise, opinando,
ambos, pela aprovação destas, ressalvando apenas com relação a entrega intempestiva das contas.
Com efeito, atentando para o caso em tela, percebe-se consistência na impropriedade
assinalada pelos pareceres técnico e ministerial. Verifica-se nas presentes contas desrespeito ao prazo final para
sua entrega à Justiça Eleitoral.
Os prestadores participantes do pleito eleitoral de 2016 teriam até o dia 01º(primeiro) de
novembro de 2016 para prestar contas finais dos gastos de campanha, consoante art. 45, da Resolução TSE nº
23.463/2015, prazo este descumprido pelo requerente.
Entretanto, pondero, que trata-se de inconsistência que não macula as contas no seu todo.
Ademais, não encontra-se nos autos qualquer má-fé aventada ao prestador, apta a inquinar as contas
com a mancha da insanabilidade. Além disso, restou comprovado nos autos que a movimentação financeira, ou
sua ausência, no que se refere a arrecadação de recursos e gastos de campanha obedeceram aos ditames
legais.
A esse propósito, dispõe o artigo 30 da lei n.º 9.504/97 c/c com o artigo 68 da Resolução TSE n.º 23.463/2015:
“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.”
Desse modo, com fulcro nos mencionados dispositivos e amparado pelos pareceres técnico e ministerial, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Ciência pessoal ao RMPE. Intime-se na forma estabelecida pelo art. 84 da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Areia Branca/RN, 10 de julho de 2018

Emanuel Telino Monteiro
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO N. 159-84.2017.6.20.0032
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – ELEIÇÃO 2016
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B – GROSSOS/RN
ADVOGADO(A): FERNANDO REGINALDO NORONHA OAB/RN N.º 7217

SENTENÇA
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Trata-se de prestação de contas de partido político referente ao pleito eleitoral municipal do ano
de 2016. A matéria é disciplinada pela Resolução TSE n.º 23.463/2015 e pela lei n.º 9.504/97.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
Emitidos os pareceres técnicos e ministerial opinando pela aprovação com ressalvas, devido
intempestividade na apresentação das contas.
É o relato necessário. Passo a fundamentar e decidir.
A prestação de contas perante a Justiça Eleitoral tem por finalidade garantir o conhecimento da origem
das receitas e a destinação das despesas, atestando se os dados apresentados refletem adequadamente a real
movimentação econômica e financeira do prestador na campanha. Nesse ângulo, importa trazer à baila o
magistério de José Jairo Gomes:
O instituto da prestação de contas constitui o instrumento oficial que permite a realização de contrastes e
avaliações, bem como o controle financeiro do certame. Esse controle tem o sentido de perscrutar e cercear o
abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais transparência e legitimidade às
eleições.(Gomes 2015)
Não havendo pendências a se diligenciar na análise prévia das consta, emitiram-se os pareceres. Os
mencionados pareceres não registraram qualquer irregularidade a respeito das contas em análise, opinando,
ambos, pela aprovação destas, ressalvando apenas com relação a entrega intempestiva das contas.
Com efeito, atentando para o caso em tela, percebe-se consistência na impropriedade
assinalada pelos pareceres técnico e ministerial. Verifica-se nas presentes contas desrespeito ao prazo final para
sua entrega à Justiça Eleitoral.
Os prestadores participantes do pleito eleitoral de 2016 teriam até o dia 01º(primeiro) de
novembro de 2016 para prestar contas finais dos gastos de campanha, consoante art. 45, da Resolução TSE nº
23.463/2015, prazo este descumprido pelo requerente.
Entretanto, pondero, que trata-se de inconsistência que não macula as contas no seu todo.
Ademais, não encontra-se nos autos qualquer má-fé aventada ao prestador, apta a inquinar as contas
com a mancha da insanabilidade. Além disso, restou comprovado nos autos que a movimentação financeira, ou
sua ausência, no que se refere a arrecadação de recursos e gastos de campanha obedeceram aos ditames
legais.
A esse propósito, dispõe o artigo 30 da lei n.º 9.504/97 c/c com o artigo 68 da Resolução TSE n.º 23.463/2015:
“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.”
Desse modo, com fulcro nos mencionados dispositivos e amparado pelos pareceres técnico e ministerial, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Ciência pessoal ao RMPE. Intime-se na forma estabelecida pelo art. 84 da Resolução
TSE n.º 23.463/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Areia Branca/RN, 10 de julho de 2018

Emanuel Telino Monteiro
Juiz Eleitoral
DECISÕES E DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2016
Petição nº 98722018 – Ref. PC. n.º 179-75.2017 – Areia Branca/RN
Peticionante: Wallyson Paulinelly Lima de Araújo – Presidente do PR – Areia Branca/RN
Advogado: César Henrique Dantas Xavier – OAB/RN nº 6.680
Recebi hoje;
Em análise sumária, o Cartório Eleitoral certificou que o interessado apresentou os documentos e informações
necessários, onde foi possível averiguar a ausência de irregularidades inerentes a recebimentos de recursos do
fundo partidário, de fontes vedadas ou de origem não identificada.
Isto posto, em decorrência da existência de coisa julgada, recebo a prestação de contas e as peças
apresentadas pelo requente tão somente para fins de cessação dos efeitos da omissão na prestação das contas
e sua consequente regularização para que o órgão partidário peticionante possa voltar a receber cotas do Fundo
Partidário. Lance-se os registros pertinentes nos sistemas eleitorais.
Juntem-se estes documentos ao Processo de Prestação de Contas supracitado.
Cumpra-se.
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Areia Branca/RN, 10 de julho de 2018.

Emanuel Telino Monteiro
Juiz Eleitoral

33ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Execução Fiscal nº 2-79.2015.6.20.0033
Exequente: União Federal
Executada: Sandra Maria da Escóssia Rosado
Advogados: Samara Maria Morais do Couto (OAB/RN 3.982) e Cid Augusto da Escóssia Rosado (OAB/RN
10.178)
INTIMAÇÃO
Em cumprimento ao que restou determinado na r. decisão de fls. 35, INTIMO a executada, por meio da regular
publicação do presente ato no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, quanto ao bloqueio de valores financeiros
efetuado por meio do BacenJud em conta bancária de sua titularidade, assim como para, querendo, oferecer
embargos à presente execução no prazo de 30 (trinta) dias.
Mossoró-RN, 10 de Julho de 2018.
Luiz Sérgio Monte Pires
Chefe de Cartório da 33ª Zona Eleitoral

36ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Ação Penal: 40-19.2014.6.20.0036
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(ré): PATRÍCIA SOARES DO NASCIMENTO
Advogado(s): YRAGUACY ARAÚJO ALMEIDA DE SOUZA (OAB/RN 9701)

SENTENÇA
Trata-se de Ação Penal que imputa a prática do crime previsto no art. 350, da Lei 4.737/65, cometido pela
senhora PATRÍCIA SOARES DO NASCIMENTO.
A ré foi beneficiada com o instituto da suspensão condicional do processo.
O Ministério Público tomou ciência do cumprimento, pela ré, das condições acordadas, pugnando pela
decretação da extinção da punibilidade (fls. 59/59V).
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O artigo 89, parágrafo 5º, da Lei 9099/95, estabelece que: “expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará
extinta a punibilidade”.
Pela análise dos autos, se observa que o(a) beneficiário(a) cumpriu as condições impostas e que não houve
revogação do benefício.

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. 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-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 116

Natal, quarta-feira, 11 de julho de 2018

Página 61

Posto isto, declaro extinta a punibilidade da Sra PATRÍCIA SOARES DO NASCIMENTO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se, com as cautelas legais.

Caraúbas/RN, 10/07/2018
PEDRO PAULO FALCÃO JÚNIOR
Juiz da 36ª Zona Eleitoral

43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 16/2018 ¿ 43ª ZE/RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA DO EXERCÍCIO 2016 – PARTIDOS DE CORONEL JOÃO
PESSOA/RN
Prazo: 03 (três) dias

A Excelentíssima Senhora Dra. ERIKA SOUZA CORRÊA OLIVEIRA, MM. Juíza Eleitoral desta
43ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em
cumprimento ao §4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95, e inciso I do art. 45 da Res. TSE nº 23.546/2017, que foram
apresentadas a este Juízo as DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS dos partidos
políticos abaixo relacionados, em atividade no MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, referentes ao
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, podendo qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da
publicação deste edital, impugnar as referidas declarações, através de petição fundamentada acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que
se dê ampla divulgação, a MM. Juíza mandou expedir o presente EDITAL, devendo ser afixado no local de
costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, aos 10 de julho
de 2018. Eu, _____________ (João Batista Ferreira da Silva), Chefe de Cartório, digitei o presente edital, que vai
subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.

Erika Souza Corrêa Oliveira
Juíza da 43ª Zona Eleitoral/RN
ÓRGÃO PARTIDÁRIO
PMN
–
PARTIDO
DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL
DEM – PARTIDO DEMOCRATAS
PSB – PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
PSDB – PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA
PSD – PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO
PROS
–
PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL
PRB – PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO
PRP – PARTIDO REPUBLICANO

RESPONSÁVEIS
PRESIDENTE: JOÃO PAULO FERNANDES PINHEIRO
TESOUREIRO: SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
PRESIDENTE: JOSÉ SEVERIANO DE FIGUEIREDO MAIA JÚNIOR
TESOUREIRO: MARCIA FABRICIA GONÇALVES GOMES
PRESIDENTE: ANTÔNIO LOPES FILHO
TESOUREIRO: ANALYSON MIQUEIAS DA SILVA LOPES
PRESIDENTE: ELENIO UELITON DE CARVALHO
TESOUREIRO: JÂNIO ALFREDO DE SOUZA
PRESIDENTE: RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA
TESOUREIRO: KENNELY ROBSON DE SOUZA
PRESIDENTE: MYTSA CARLA ALVES COSTA
TESOUREIRO: JOSÉ SILVANO DE LIMA
PRESIDENTE: WELLISON CARLOS DE CARVALHO
TESOUREIRO: JOSÉ WIGENES DE CARVALHO LIMA
PRESIDENTE: RAFAEL CARVALHO MORENO
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TESOUREIRO: NIVALDO MORENO PINHEIRO FILHO

EDITAL N.º 14/2018 ¿ 43ª ZE/RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA DO EXERCÍCIO 2016 – PARTIDOS DE DOUTOR SEVERIANO/RN
Prazo: 03 (três) dias

A Excelentíssima Senhora Dra. ERIKA SOUZA CORRÊA OLIVEIRA, MM. Juíza Eleitoral desta
43ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em
cumprimento ao §4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95, e inciso I do art. 45 da Res. TSE nº 23.546/2017, que foram
apresentadas a este Juízo as DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS dos partidos
políticos abaixo relacionados, em atividade no MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN, referentes ao
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, podendo qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da
publicação deste edital, impugnar as referidas declarações, através de petição fundamentada acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que
se dê ampla divulgação, a MM. Juíza mandou expedir o presente EDITAL, devendo ser afixado no local de
costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, aos 10 de julho
de 2018. Eu, _____________ (João Batista Ferreira da Silva), Chefe de Cartório, digitei o presente edital, que vai
subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.

Erika Souza Corrêa Oliveira
Juíza da 43ª Zona Eleitoral/RN
ÓRGÃO PARTIDÁRIO
PP – PARTIDO PROGRESSISTA
PDT
–
PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

RESPONSÁVEIS
PRESIDENTE: MANOEL LAECIO NOGUEIRA
TESOUREIRO: VICENTE NOGUEIRA BESSA
PRESIDENTE: ERINALDO CORREIA REGO
TESOUREIRO: MARIA CLEDENILDA DA SILVA OLILIVEIRA

EDITAL N.º 15/2018 ¿ 43ª ZE/RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA DO EXERCÍCIO 2016 – PARTIDOS DE VENHA VER/RN
Prazo: 03 (três) dias
A Excelentíssima Senhora Dra. ERIKA SOUZA CORRÊA OLIVEIRA, MM. Juíza Eleitoral desta
43ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em
cumprimento ao §4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95, e inciso I do art. 45 da Res. TSE nº 23.546/2017, que foram
apresentadas a este Juízo as DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS dos partidos
políticos abaixo relacionados, em atividade no MUNICÍPIO DE VENHA VER/RN, referentes ao EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016, podendo qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste
edital, impugnar as referidas declarações, através de petição fundamentada acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que se dê ampla
divulgação, a MM. Juíza mandou expedir o presente EDITAL, devendo ser afixado no local de costume e
publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, aos 10 de julho
de 2018. Eu, _____________ (João Batista Ferreira da Silva), Chefe de Cartório, digitei o presente edital, que vai
subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.

Erika Souza Corrêa Oliveira
Juíza da 43ª Zona Eleitoral/RN
ÓRGÃO PARTIDÁRIO
PRB – PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO
PATRI – PARTIDO PATRIOTA

RESPONSÁVEIS
PRESIDENTE: MATHEUS FERNANDES DE QUEIROZ
TESOUREIRO: MARIA DO CÉU FERNANDES
PRESIDENTE: JOSEFA EDILZA ALVES DE CARVALHO
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TESOUREIRO: SANDRO PESSOA DE CARVALHO
PRESIDENTE: ANTÔNIO CONRADO DE FIGUEIREDO
TESOUREIRO: LUCIANO CHAVES DE LIMA

53ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO PENAL Nº 320-70.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: CRISTIANE DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: ANDRE BECKMAN PEREIRA (OAB/RN 11.043)
DESPACHO
R.H.
Diante do que consta nos autos e no requerimento ministerial retro, designo audiência do processo para o dia 08
de agosto de 2018, às 10h30, na Sala de Audiências do Fórum Des. Wilson Dantas, localizado à Rua Assis
Lopes de Mendonça, nº 20, Centro, Município de Tangará/RN.
Intimem-se a(s) partes por intermédio dos seus defensores e Ministério Público com vista dos autos. Advirta-se
que as testemunhas e declarantes arrolados pelas partes deverão comparecer independentemente de intimação.
Publique-se este despacho no diário da justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande
do Norte pra fins de intimação das partes e seus defensores.
Ciência ao Ministério Público.
Registre-se. Cumpra-se.
Tangará (RN), 22 de maio de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 220-18.2013.6.20.0053
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JAMERSON FERNANDO COMFORT MARTINS
ADVOGADO: ANA LUÍZA ANGELO LAMAS (OAB/RN 11.357)
DESPACHO
O MM juiz eleitoral passou a despachar: intime-se a defesa para apresentar às alegações em memoriais no
prazo legal.
Tangará (RN), 20 de junho de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN

67ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

AIME 1-21.2017 67ZE
Protocolo nº 01-21.2017.6.20.0067 – Classe 2
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
Protocolo: 34/2017
Impugnante: Juscye Correia do Nascimento
Advogado: Marcos José Marinho OAB/RN 5610/RN
Advogado: Marcos José Marinho Junior OAB/RN 4127
Impugnado: Jorge Januário de Carvalho
Advogado: Tiago Alves da Silva OAB/RN 11971
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo proposta por candidato a vereador nas Eleições Municipais
de 2016, Juscye Correia do Nascimento, primeiro suplente da Coligação “O Povo faz Vitória (PPS, DEM, PSD,
PtdoB, PSB), em desfavor do candidato a vereador, Jorge Januário de Carvalho, eleito pela mesma coligação,
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aduzindo, em síntese, que: o candidato impugnado teria efetuado despesas irregulares durante a campanha,
notadamente quanto: a) à despesa com o contador, cujos honorários estariam acima dos valores pagos por
outros candidatos da mesma coligação; b) à contratação de Victorr Siruffo de Carvalho e Sanzia Patrícia de
Souza Siruffo, respectivamente filho e nora do candidato impugnado, com recursos do Fundo Partidário, para
prestação de serviços de locação de veículos e serviços de publicidade com carros de som.
Ao final, postula o impugnante pela procedência da presente AIME, condenando o impugnado, pela prática de
abuso de poder econômico e fraude, à cassação do diploma do impugnado.
Notificado, o impugnado apresentou resposta, suscitando, preliminarmente: a) ilegitimidade e ausência de
interesse processual, uma vez que a Prestação de Contas apontada nos autos ainda aguarda julgamento no
âmbito do TRE; b) inépcia da inicial. No mérito, argumenta, em resumo, que: a) não existe desproporcionalidade
no valor pago ao contador, pois o serviço foi prestado por cerca de cinquenta dias, havendo necessidade de
diversas atos pelo profissional contratado, salientando que o valor da diária seria em média R$ 20,00; b) houve a
contratação de seu filho e nora para prestarem serviços durante a campanha eleitora, observando que os
serviços foram efetivamente prestados.
Em decisão às fls. 226/227 proferida pelo Juiz Eleitoral anteriormente designado, foram rejeitadas as
preliminares arguidas pelo representado e, em acolhimento à manifestação do Ministério Público Eleitoral, foi
determinado o sobrestamento da presente ação até o julgamento da Prestação de Contas nº 000024836.2016.6.20.0067.
Em decisão às fls. 232/232v, este Juízo revogou a suspensão do feio e determinou o proseguimento do presente
feito, independemente do julgamento da Prestação de Contas nº nº 0000248-36.2016.6.20.0067.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da presente impugnação.
É o sucinto relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre destacar que nenhuma das partes arrolou testemunhas, estando preclusa a oportundidade
para tanto. Além disso, não houve pedido de produção de provas pelo Ministério Público Eleitoral, que atua com
fiscal da lei no caso em testilha.
Assim, cabível o julgamento antecipado do pedido, conforme ditames do art. 355, I, do CPC, o que encontra
amparo no seguinte julgado do TSE:
RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. CONEXÃO. IDENTIDADE. PARTE. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO.
1. É certo que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se reputam conexas as ações
eleitorais, por serem autônomas, possuírem requisitos legais próprios e consequências distintas. Todavia, no
caso vertente, a conexão foi requerida pelos próprios recorrentes, que não poderiam, segundo o disposto no art.
243 do Código de Processo Civil, ter arguído a sua nulidade.
2. O julgamento antecipado da AIME não implica nulidade se a prova requerida é considerada irrelevante para
a formação do convencimento do órgão julgador. Na linha dos precedentes desta Corte, não se declara a
nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.
3.
A jurisprudência desta c. Corte Superior não exige a participação direta do candidato, bastando o
consentimento, a anuência em relação aos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral.
4. Para alterar as conclusões perfilhadas no acórdão quanto à autoria e materialidade dos ilícitos, bem como a
sua potencialidade para desequilibrar o resultado da eleição, seria necessária a incursão no acervo fáticoprobatório dos autos, providência incabível nesta via recursal (Súmulas nos 7/STJ e 279/STF).
5. Recurso Especial desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 30274, Acórdão de 22/06/2010, Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO
DE OLIVEIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 05/08/2010, Página 82 )
Ademais, considerando a ausência de dilação probatória, não há se falar em concessão de
prazo para alegações finais, o que encontra amparo no julgado abaixo:
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. COLIGAÇÃO PARA O PLEITO
PROPORCIONAL. DEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA DEVIDAMENTE REGULAR. DESPROVIMENTO
Não tendo sido instaurada a fase de dilação probatória a que alude o artigo 6º da LC n.º 64/90, não haveria de
ser concedido prazo para alegações finais, sendo hipótese de julgamento antecipado, consoante procedimento
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adotado pela magistrada de primeiro grau. Afasta-se, assim, preliminar de nulidade da sentença por ausência de
intimação da recorrente para apresentação de contrarrazões.
Para o deferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), é necessário verificar, dentre
outros requisitos, a regular constituição dos órgãos partidários que compõem a coligação partidária até a data
das convenções, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 9.504/973 c/c o artigo 3º da Resolução TSE n.º 23.455/2015.
Comprovada a regularização da anotação da Comissão Provisória do Solidariedade na data de formalização do
DRAP da coligação proporcional, não há que se falar no indeferimento do respectivo DRAP ou dos registros dos
candidatos ao pleito proporcional, nem tampouco a exclusão do SD da aludida coligação.
Desprovimento do recurso.
(REGISTRO DE CANDIDATO nº 21423, Acórdão nº 572/2016 de 05/10/2016, Relator(a) ALMIRO JOSÉ DA
ROCHA LEMOS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2016 )
Assim, esclarecida a situação do processo e tendo em vista o que já fora decidido em decisão
de saneamento, passo ao exame do mérito.
Estabelece o art. 14 da CF:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
O abuso do poder econômico e o abuso do poder político com fins econômico, previsto no arts. 14, § 9º, e 37 da
Constituição da República e no art. 1º, I, d, c/c o art. 22, da LC n. 64/90, por sua vez, se configura pela utilização
do poder econômico com a intenção de desequilibrar a disputa eleitoral. Atinge diretamente o bem jurídico de
maior consideração no Direito Eleitoral, qual seja, a normalidade e legitimidade das eleições como um todo,
através de atos que transformam o voto em instrumento de mercancia. É a compra, direta ou indireta, da
liberdade dos eleitores, de maneira ampla.
Desta forma, o objeto da presente ação impõe em identificar se houve abuso do poder econômico;
potencialidade lesiva às eleições; e se referidas condutas irregulares podem ser imputadas ao impugnado.
O poder é instrumento ineliminável da vida cotidiana e, como não poderia deixar de ser, também o é do processo
eleitoral. Bem por isso, pretendeu o legislador coibir não o uso, mas o abuso do poder, este sim apto a promover
desequilíbrio na disputa.
Abusar é exceder o que é legal e tolerado. Daí que abuso do poder econômico na seara eleitoral caracteriza-se
pela utilização exorbitante de recursos materiais (financeiros), desbordando ou excedendo o uso razoável e
normal. A sua prática é coibida porque desvirtua valores como liberdade, igualdade e legitimidade no jogo
democrático.
Em suma, qualquer conduta que venha a ser praticada pelo candidato e que possua potencial para desequilibrar
a disputa eleitoral deve ser considerada como abuso do poder econômico. De toda sorte, somente com a análise
do caso concreto se poderá chegar a um juízo quando a sua presença.
Para que se possa afirmar estar configurado o abuso do poder econômico, essencial é que o fato considerado
apresente potencialidade lesiva para influir nas eleições ou desequilibrá-las.
Segundo o Prof. José Jairo Gomes, “na hipótese em que é exigida potencialidade lesiva, é irrelevante que o fato
patrocinado com o mau uso do poder influencie concretamente a vontade do eleitor”.
Isso porque qualquer tese que conclua pela exigência da efetiva lesão, torna a prova do desequilíbrio do pleito
praticamente inviável e a responsabilização do beneficiado absolutamente impossível.
Conseqüentemente, resta certo que para caracterização do abuso do poder econômico basta a prova da
potencialidade lesiva, sem perquirir se houve alteração ou não do resultado do pleito.
Ou seja, para que se possa caracterizar a captação ilícita de sufrágio como abuso de poder econômico, é
necessário a presença da generalidade. Explica-se, enquanto a captação ilícita de perfaz com uma única
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conduta, somente ficará caracterizado abuso do poder econômico se houver a sua disseminação, traduzindo,
assim, potencial para influir na lisura do pleito.
A necessidade de potencialidade lesiva como condição para reconhecimento do abuso do poder econômico já foi
consagrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, verbis:
“(...) 1. Para a configuração de abuso de poder, não se exige nexo de causalidade, entendido esse como a
comprovação de que o candidato foi eleito efetivamente devido ao ilícito ocorrido, mas que fique demonstrado
que as práticas irregulares teriam capacidade ou potencial para influenciar o eleitorado, o que torna ilegítimo o
resultado do pleito.
Se fossem necessários cálculos matemáticos, seria impossível que a representação fosse julgada antes da
eleição do candidato, que é, aliás, o mais recomendável, visto que, como disposto no inciso XIV do art. 22 da LC
n. 6/90, somente neste caso poderá a investigação judicial surtir os efeitos de cassação do registro e aplicação
da sanção de inelegibilidade”. (TSE – RO nº 752/DF – DJ 06/08/2004)
No caso em tela, o impugnante sustenta sua pretensão em duas condutas praticadas pelo impugnado: a)
despesa com o contador, cujos honorários estariam acima dos valores pagos por outros candidatos da mesma
coligação; b) contratação de Victorr Siruffo de Carvalho e Sanzia Patrícia de Souza Siruffo, respectivamente filho
e nora do candidato impugnado, com recursos do Fundo Partidário, para prestação de serviços de locação de
veículos e serviços de publicidade com carros de som.
No âmbito da Prestação de Contas nº 0000248-36.2016.6.20.0067, o Juiz Eleitoral designado para atuar nesta
Zona Eleitoral à epoca, proferiu decisão desaprovando as contas do ora impugnando, notadamente quanto à
contratação, com recursos do Fundo Partidário, de familiares do então candidato para prestação de serviços de
locação de veículos e serviços de publicidade com carros de som.
Após interposição de recurso, a Corte Eleitoral deste Estado deu provimento à pretensão recursal, para ter como
aprovadas as contas prestadas pelo então candidato, ora impugnado:
RECURSO ELEITORAL nº 248-36.2016.6.20.0067 - Classe 30ª Recorrente(s): JORGE JANUÁRIO DE
CARVALHO Advogado: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS Recorrido(s): MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. GASTOS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PUBLICIDADE
POR CARRO DE SOM E LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEGISLAÇÃO
ELEITORAL. GASTOS DEVIDAMENTE LANÇADOS POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE DOCUMENTADOS E
PAGOS. INAPLICAÇÃO, NO CASO, DA NORMATIVA DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CONTAS
APROVADAS. PROVIMENTO.
1. Recurso eleitoral que discute desaprovação de contas de campanha.
2. Os possíveis gastos eleitorais estão elencados nos artigos 26 da Lei n.º 9.504/97 e 29 da Resolução TSE n.º
23.463/2015. Em sua comprovação, há de ser observada a regulamentação contida no art. 55 deste último ato
normativo. Uma vez registrado o gasto eleitoral e apresentada a respectiva documentação comprobatória, em
observância às regras previstas na legislação eleitoral (Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE n.º 23.463/2015), a
despesa deve ser tida por regular.
3. Cabe rememorar, por oportuno, que este Tribunal, na análise de processos referentes às Eleições 2016,
desaprovou diversas prestações de contas de campanha pelo fato de o serviço de assessoria jurídica ter sido
subestimado, na forma de doação estimável em dinheiro (RE 264-93.2016, rel. Ricardo Tinoco de Góes, DJE
13/12/2017; RE 256-19.2016, rel. designado: Ibanez Monteiro da Silva, DJE 08/11/2017; RE 364-50.2016, rel.
Wlademir Soares Capistrano, DJE 25/10/2017; RE 372-27, rel. Francisco Glauber Pessoa Alves, DJE
18/10/2017; RE 371-42, rel. Berenice Capuxú de Araújo Roque; DJE 21/09/2017), ante a incidência das regras
previstas nos artigos 48, I, d, item 2 , e 53 , caput, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, também aplicáveis à
doação do serviço de assessoria contábil.
4. Porém, tal raciocínio é inaplicável aos serviços efetivamente prestados e pagos, com regramento próprio (art.
26 da Lei n.º 9.504/97 e 29 da Resolução TSE n.º 23.463/2015).
5. Tomando-se por parâmetro tabela elaborada pelo Sindicato dos Contabilistas no Estado do Rio Grande do
Norte, infere-se que os honorários mínimos a serem cobrados para "Escrituração Contábil", serviço que mais se
aproximaria da elaboração de contas de campanha, seriam no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
quantia muito próxima do valor da despesa em exame (R$ 1.000,00), donde se conclui que a despesa glosada
(contratação de assessoria contábil) não se encontra acima dos preços praticados no mercado.
6. Também não seduz a invocativa de falha em decorrência da contratação dos serviços de locação de veículo e
publicidade por carro de som diretamente a parentes do candidato, sem que estes exercessem os serviços
prestados como atividade econômica, na medida em que não foram, Igualmente, doações estimáveis em
dinheiro (art. 19 da Resolução TSE n.º 23.463/2015).
7. À semelhança da primeira falha analisada, igualmente houve o devido registro dos gastos na prestação de
contas de campanha, bem assim a juntada da correspondente documentação comprobatória, a saber, contratos
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de prestação dos serviços, certificados de licenciamento dos veículos, cópias dos cheques em favor dos
contratados, recibo e nota fiscal, observando-se os já citados artigos 29 e 55 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
8. A eventual desconfiança quanto à contratação de serviços junto a pessoas da família do candidato (e não por
elas doados, como comumente acontece) não induz automática irregularidade nas contas de campanha,
sobretudo quando inexistente nos autos, prova apta a indicar uma suposta fraude ou conluio com vistas à
apropriação indevida de recursos do Fundo Partidário.
9. Conquanto salutar a preocupação do órgão contábil e dos demais órgãos atuantes no feito (MPE e Juiz
Eleitoral), sobretudo pelo fato de as despesas terem sido custeadas com recursos oriundos do Fundo Partidário,
dada sua natureza de verba pública, no âmbito dos processos de prestação de contas, que se limitam à
averiguação da regularidade contábil da campanha (artigos 17 a 32 da Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE n.º
23.463/2015), não é possível a reprovação das contas com base em suposta ilicitude, quando esta não esteja
amparada em elemento concreto dos autos.
10. Provimento do recurso para ter como aprovadas as contas da parte recorrente.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador DILERMANDO MOTA, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em dissonância com o
parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e dar provimento ao recurso para aprovar as
contas da parte recorrente, nos termos do voto do relator e das notas de julgamento, partes integrantes da
presente decisão. Anotações e comunicações. Natal(RN), 03 de maio de 2018.
JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES – RELATOR
(grifos acrescidos)
Conforme se observa, a Corte Eleitoral não considerou irregulares as despesas com o contador e com prestação
de serviços por familiares do impugnado.
Em que pese não haver relação de prejudicialidade entre a AIME e o procedimento de Prestação de Contas de
campanha, indubitável a proximidade exisentente entre elas no caso em comento.
Frise-se, por oportuno, que não foi demonstrado nos autos que os serviços contratados pelo impugnado não
foram prestados.
Relativamente ao serviço contábil, observa-se que este Juízo Eleitoral, quando do julgamento da Prestação de
Contas 0000248-36.2016.6.20.0067, não apontou irregularidade quanto a tal contratação.
Apenas quanto à contratação de serviços por familiares do candidato é que houve reprovação por parte deste
Juízo Eleitoral, o que não foi ratificado pela Corte Eleitoral, que entendeu regular tal contratação em sede
recursal.
Embora este Juízo Eleitoral mantenha o entendimento de que a contratação de familiares para prestação de
serviço durante a campanha eleitoral não seja recomendável e possa resvalar em possível improbidade, fato é
que não houve impugnação efetiva consistente na ausência de prestação de referido serviço.
A parte autora, por exemplo, não comprovou que não houve a prestação do serviço contratado pelo então
candidato a familiares seus, limitando-se a argumentar que não era possível referida contratação.
Como se não bastasse o apontado acima, ainda que a parte requerente tivesse logrado êxito em demonstrar as
irregularidades apontadas, não houve a comprovação de que tais atos teriam potencialidade para ensejar o
desequilíbrio do pleito.
A discussão formulada na inicial diz respeito, precipuamente, aos valores pagos pelos serviços contratados e
possível utilização indevida de recursos do Fundo Partidário. No entanto, não foi estabelecida concretamente a
devida relação entre tais supostas irregularidades e o desequilíbrio no pleito.
Destarte, além de não restaram devidamente comprovados os fatos narrados na presente Impugnação, não foi
apontada a relevância jurídica de tais condutas para comprometer o resultadoda eleição, inclusive sua
implicação em eventual abuso de poder econômico.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, atento a tudo que dos autos consta e com base na legislação eleitoral em vigor, em consonância
com o Parecer Ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos termos dos fundamentos
acima elencados.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas baixas.
Nísia Floresta/RN, 25 de junho de 2018.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral
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DESPACHO PARA MANIFESTAÇÃO RP 339-32.2016 EMB DECL
1.Processo nº 339-32.2016.6.20.0066 – classe 42
Protocolo: 92.113/2016
Assunto: Representação por Captação Ilícita de Sufrágio
Representante: Ministério Público Eleitoral]
Representante: Eclécio Fernandes de Cunha, assistente litisconsorcial
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa – OAB: 7.719/RN
Representante: Breno José Lins da Silva, assistente litisconsorcial
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB: 4650/RN
Representado: Jandy Eflausino de Santana
Advogado: Daniel Monteiro da Silva - OAB: 5835/RN
2. Processo nº 341-02.2016.6.20.0066 – conexo RP nº 339-32.2016
Protocolo: 87.299/2016
Representante: Antônio Braulio da Cunha
Representante: João Elias Matos Neto
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB: 4650/RN
Representado: Bergson Iduino de Oliveira
Representado: Surama Cristina de Brito Silva
Representado: Jandy Euflausino de Santana
Advogado: Daniel Monteiro da Silva - OAB: 5835/RN
3.Processo nº 345-39.2016.6.20.0066 – conexo RP nº 339-32.2016
Protocolo: 100.618/2016
Requerente: Breno José Lins da Silva
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros - OAB: 4650/RN
Requerido: Jandy Euflausino de Santana
Advogado: Daniel Monteiro da Silva – OAB: 5835/RN
4.Processo nº 346-24.2016.6.20.0066 – conexo RP nº 339-39.2016
Protocolo: 101.202/2016
Representante: Sigiloso
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN 4650
Representado: Sigiloso
Advogado: Daniel Monteiro da Silva OAB/RN 5835
DESPACHO
Tratando-se de embargos com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, intime-se a parte
embargada para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre o referido recurso, visto que o seu acolhimento
poderá implicar na modificação da decisão combatida.
Após a apreciação dos embargos serão apreciados os demais recursos interpostos, conforme dispõe o §5º do
art. 1.024 do CPC.
Nísia Floresta/RN, 05 de julho de 2018.
Francisco Pereira Rocha Júnior
Juiz Eleitoral
DESPACHO MANIFESTAÇÃO RP 347 09 EMB DECL
Processo nº 347-09.2016.6.20.0067
Protocolo: 101.220/2016
Assunto: Representação por Captação e Gastos Ilícitos de Recursos - art. 30 – A da Lei nº 9.504/97.
Representante: Coligação Verdadeira Mudança
Advogado: Daniel Monteiro da Silva – OAB: 5835/RN
Representados: ANTONIO BRAULIO DA CUNHA e JOAO ELIAS DE MATOS NETO
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB: 4650/RN
DESPACHO
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Tratando-se de embargos com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, intime-se a parte
embargada para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre o referido recurso, visto que o seu acolhimento
poderá implicar na modificação da decisão combatida.
Nísia Floresta/RN, 05 de julho de 2018.
Francisco Pereira Rocha Júnior
Juiz Eleitoral

68ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 026/2018
A Excelentíssima Sra. Dra. LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO, MM Juíza Eleitoral desta 68ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados que virem o presente edital ou dele
tiverem conhecimento, nos termos do artigo 45, da Resolução TSE nº 23.546/2017, que os órgãos partidários
municipais abaixo elencados apresentaram a este Juízo DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS, referente ao exercício financeiro 2017, para, querendo os interessados, examinar, impugnar ou
ainda relatar fatos ou indicar provas.

MUNICÍPIO
Lajes Pintadas

PARTIDOS
PODE

PROCESSO
19-05.2018.6.20.0068

Lajes Pintadas

MDB

20-87.2018.6.20.0068

Lajes Pintadas

PP

21-72.2018.6.20.0068

Lajes Pintadas

PSD

22-57.2018.6.20.0068

Jaçanã

DEM

23-42.2018.6.20.0068

Jaçanã

MDB

24-27.2018.6.20.0068

Jaçanã

PR

25-12.2018.6.20.0068

Coronel Ezequiel

DEM

26-94.2018.6.20.0068

Coronel Ezequiel

PR

27-79.2018.6.20.0068

Campo Redondo

PP

28-64.2018.6.20.0068

Campo Redondo

PSDB

29-49.2018.6.20.0068

Campo Redondo

PSB

30-34.2018.6.20.0068

Campo Redondo

PEN

31-19.2018.6.20.0068

Campo Redondo

PODE

32-04.2018.6.20.0068

RESPONSÁVEIS LEGAIS
Gilberto Jerônimo de Gusmão
Luiz Fernando Lima Gusmão
Francisco Jucier Furtado
Antonia Ferreira Lima Furtado
Djanira Ferreira de Lima
Vera Lúcia Gomes de Lima Bezerra
Raimundo Diogo
Aristides Rendson de Paula Gomes
Esdras Fernandes Farias
Lauro Filho de Campos Souza
José Gelzo Nascimento dos Santos
José Ivanildo Dantas de Oliveira
Francisco Donezete de Oliveira
Robério José da Costa
Talita Dias da Costa
Irma Dias da Costa
Francisco das Chagas de Azevedo
Nyedja Jaciara Mendes
Manoel Egídio
Itásia Kelly de Melo Egídio
Manoel Egídio
João Lenon Campelo da Silva
José Felinto Campelo Neto
José Nazareno Silva Bernardino
José Valter Anominondas
Silvaneide Medeiros de Lima
Jadna Ferreira Celestino Silva
Jonathan Moura da Silva

E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda a MM Juíza publicar o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico – DJE e afixá-lo no local de costume, tendo os interessados o prazo de 03 (três) dias
para apresentar impugnação.
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Dado e passado nesta Cidade de Santa Cruz/RN, em 10 de julho de 2018. Eu, ______________ (José Carlos
Júnior), Chefe do Cartório da 68ª Zona Eleitoral, digitei o presente Edital, que vai assinado pela MM Juíza
Eleitoral.
LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO
Juíza da 68ª Zona Eleitoral

OUTRAS PUBLICAÇÕES

INTIMAÇÕES_PRESTAÇÃO DE CONTAS_ELEIÇÕES 2016_PARTIDOS POLÍTICOS
PROCESSO Nº: 479-60.2016.6.20.0068
PROTOCOLO Nº 99.564/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - DEM - JAÇANÃ
CNPJ
: 15.749.455/0001-81
DATA ENTREGA: 09/12/2016 às 17:39:45
ADVOGADO: KAENIA DAYSY DA SILVA LIMA – OAB/RN 13.806
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO, Juíza da 68ª Zona Eleitoral, na
forma do § 3º, do Art. 59, da Resolução 23.463/2015,
INTIMO o prestador de contas em epígrafe, através do seu representante, para que se manifeste, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, sobre as questões abaixo relacionadas, complementando informações ou sanando as
falhas apontadas, podendo juntar os documentos que entender necessários para afastá-las:
1 – Foi identificada a ausência de extratos bancários válidos e relativos ao período da campanha eleitoral,
concernentes às contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver, e à
movimentação de Outros Recursos, esta obrigatória, nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Dado e passado em Santa Cruz/RN, aos 10 dias do mês de julho de dois mil e dezoito. Eu, José Carlos Júnior,
Chefe de Cartório da 68ª Zona Eleitoral, a lavrei.
José Carlos Júnior
Chefe de Cartório da 68ªZE
***************************************
PROCESSO Nº: 469-16.2016.6.20.0068
PROTOCOLO Nº 98.928/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSDB - JAÇANÃ
CNPJ
: 25.265.626/0001-50
DATA ENTREGA: 09/12/2016 às 17:43:04
ADVOGADO: KAENIA DAYSY DA SILVA LIMA – OAB/RN 13.806

INTIMAÇÃO

De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO, Juíza da 68ª Zona Eleitoral, na
forma do § 3º, do Art. 59, da Resolução 23.463/2015,
INTIMO o prestador de contas em epígrafe, através do seu representante, para que se manifeste, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, sobre as questões abaixo relacionadas, complementando informações ou sanando as
falhas apontadas, podendo juntar os documentos que entender necessários para afastá-las:
1 – Foi identificada a ausência de extratos bancários válidos e relativos ao período da campanha eleitoral,
concernentes às contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver, e à
movimentação de Outros Recursos, esta obrigatória, nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
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Dado e passado em Santa Cruz/RN, aos 10 dias do mês de julho de dois mil e dezoito. Eu, José Carlos Júnior,
Chefe de Cartório da 68ª Zona Eleitoral, a lavrei.
José Carlos Júnior
Chefe de Cartório da 68ªZE
***************************************
PROCESSO Nº: 468-31.2016.6.20.0068
PROTOCOLO Nº 98.927/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PP - JAÇANÃ
CNPJ
: 09.514.330/0001-70
DATA ENTREGA: 09/12/2016 às 17:41:37
ADVOGADO: KAENIA DAYSY DA SILVA LIMA – OAB/RN 13.806
INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO, Juíza da 68ª Zona Eleitoral, na
forma do § 3º, do Art. 59, da Resolução 23.463/2015,
INTIMO o prestador de contas em epígrafe, através do seu representante, para que se manifeste, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, sobre as questões abaixo relacionadas, complementando informações ou sanando as
falhas apontadas, podendo juntar os documentos que entender necessários para afastá-las:
1 – Foi identificada a ausência de extratos bancários válidos e relativos ao período da campanha eleitoral,
concernentes às contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver, e à
movimentação de Outros Recursos, esta obrigatória, nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Dado e passado em Santa Cruz/RN, aos 10 dias do mês de julho de dois mil e dezoito. Eu, José Carlos Júnior,
Chefe de Cartório da 68ª Zona Eleitoral, a lavrei.
José Carlos Júnior
Chefe de Cartório da 68ªZE
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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