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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Embargos de Declaração na PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 49-55.2015.6.20.0000 - Classe 25ª
Embargante(s)s: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS/RN
Advogados: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS E CAMILA LIMA GUERREIRO
Embargante(s)s: HENRIQUE EUFRÁSIO DE SANTANA JUNIOR
Advogados: CAMILA LIMA GUERREIRO E DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
Embargante(s)s: WOBER LOPES PINHEIRO JUNIOR
Advogados: CAMILA LIMA GUERREIRO E DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. OMISSÃO DE NOME DE ADVOGADO. NÃO
ACOLHIMENTO. MULTIPLICIDADE DE PROCURADORES. PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE UM
DOS CONSTITUINTES SEGUIDA DA EXPRESSÃO "E OUTRO". VALIDADE DOS ATOS. PRECEDENTES DO
TSE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A teor do inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, considera-se vício embargável a ausência de
pronunciamento acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
razão pela qual a arguição de nulidade por cerceamento de defesa, por dizer respeito à matéria de ordem pública
(STJ, AgInt-AREsp nº 936.285/SP, j. 12.6.2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15.6.2018), pode ser
deduzida em sede de embargos de declaração.
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2- É bem de lembrar, no entanto, a máxima segundo a qual a declaração de nulidade processual reclama
sempre a demonstração de efetivo prejuízo à garantia da ampla defesa (art. 219 do Código Eleitoral),
circunstância a que não rende ensejo a realização de intimações apenas em nome de um dos constituintes da
parte sucumbente, pois, conforme já decidiu o colendo Tribunal Superior Eleitoral, "no caso de multiplicidade de
procuradores, é suficiente constar da publicação o nome de um deles, seguido da expressão 'e outros'" (AgRREspe nº 21-78/PE, j. 18.6.2015, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 9.10.2015), sobretudo quando, como
na espécie, não há pedido expresso noutro sentido (TSE, REspe nº 931-13, decisão monocrática 1.2.2016, rel.
Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJe 12.2.2016).
3- Embargos declaratórios a que se nega provimento.
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
parecer oral da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, em conhecer e negar provimento aos embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator e das notas de julgamento, partes integrantes da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Natal(RN), 09 de julho de 2018.
JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RELATOR
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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 34-52.2016.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
REQUERENTE: PODEMOS - PODE - ESTADUAL
ADVOGADO: CHARLES CASAS DE QUADROS
REQUERENTE: ANTÔNIO JÁCOME DE LIMA JÚNIOR, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO: CHARLES CASAS DE QUADROS
REQUERENTE: ISAC ELDER LIMA DE AQUINO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO: CHARLES CASAS DE QUADROS
RELATOR: JUIZ ANDRÉ PEREIRA
DESPACHO
Acolho o requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral (fl. 120) e, diante das irregularidades mencionadas no
parecer de fls. 115-116v 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.
JUIZ ANDRÉ PEREIRA
Relator
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GABINETE DO JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
ATOS ORDINATÓRIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º: 58-17.2015.6.20.0000
ASSUNTO: PRESTAÇAO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014.
REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PATRIOTA - PATRI/RN
ADVOGADO: LUIZ GOMES
REQUERENTE: LUIZ GOMES, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO: LUIZ GOMES
REQUERENTE: ALDERI DA SILVA MENDES, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO: LUIZ GOMES
RELATOR: JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
ATO ORDINATÓRIO
Nos termos do Art. 40 da Resolução 23.546/2017, intime-se o órgão partidário para, querendo, obter vista dos
autos e apresentar alegações finais no prazo de 03(três) dias.
Após o transcurso do prazo, vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de parecer
conclusivo acerca da prestação de contas.
À secretaria judiciária para adoção das providências cabíveis.
Natal/RN, 10 de julho de 2018.
JUSSYER MARQUES SOUZA DE FRANÇA
Analista Judiciário
GABJC3

GABINETE DO JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
DECISÕES E DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-13.2014.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL-RN
PROTOCOLO N.º: 11.564/2014
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS/RN
ADVOGADO: MANOEL DAGONIA FERNANDES BRAGA
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando a informação prestada à fl. 123, encaminhem-se os autos à SACEP para emitir Guia de
Recolhimento da União - GRU com o saldo remanescente (atualização monetária), de modo a viabilizar a
quitação integral do débito.
Em seguida, intime-se o referido partido para efetuar o pagamento do valor, no prazo de 15 (quinze) dias.
Transcorrido o prazo sem o efetivo adimplemento, cumpra-se o disposto no art. 61 da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se. Cumpra-se.
Natal, 9 de julho de 2018.
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA N.º 232/2018 DG
Concede movimentação funcional no âmbito deste Tribunal.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 304/2015-GP, alterada pela Portaria nº
078/2016-GP, que dispõem acerca da delegação de competência para a prática de atos administrativos
específicos, e tendo em vista o Processo Administrativo Eletrônico constante na tabela abaixo,
Considerando os termos das Leis n.º 12.774, de 28.12.2012, e n.º 13.317, de 20.07.2016, que modificaram a Lei
n.º 11.416, de 15.12.2006, bem como a Resolução TSE n.º 22.582, de 30.08.2007, que dispõe sobre o
desenvolvimento nas carreiras dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo dos Quadros de
Pessoal dos Tribunais Eleitorais e dá outras providências,
Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta TSE/STF/CNJ/CJF/CSJT/TJDF n.º 04, de
08.10.2013, que determina o reenquadramento dos servidores em desenvolvimento na carreira às mesmas
classes e padrões antes da edição da Lei n.º 12.774, de 28.12.2012,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder movimentação funcional ao servidor do Quadro de Pessoal deste Regional, de acordo com os
dados constantes da tabela abaixo:
Servidor

Cargo

Protocolo/
Processo
7833/2018

Movimentação
De / Para
C-12 para C-13

Efeitos

Carlos Augusto do Nascimento Técnico
24.03.2018
Vilanova
Judiciário
Art. 2º Autorizar, condicionada à disponibilidade orçamentária, a realização dos procedimentos necessários aos
pagamentos dos valores decorrentes da referida movimentação funcional e as suas implementações.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Natal, 11 de julho de 2018.
Andréa Carla Guedes Toscano Campos
Diretora-Geral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
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EDITAIS E AVISOS

Prestação de Contas Nº 25-90.2016.6.20.0000

Prot. Nº 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(S): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC/RN, POR SEU ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADOS: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA e Outros
REQUERENTE(S): ANTÔNIO VENÂNCIO DE SOUZA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S): CRISTIANE COSTA VILAR, NA QUALIDADE DE TESOUREIRA
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S): ALBERTO CLEMENTE DE ARAÚJO, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S): JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS NETO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 11/2018 – 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 ANTÔNIO VENÂNCIO DE SOUZA, NA QUALIDADE DE
PRESIDENTE do diretório estadual do Partido Partido Trabalhista Cristão – PTC/RN, para:
I) Regularizar sua representação processual, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de suportar o ônus de sua
desídia;
II) Manifestar-se sobre o Relatório de Exame Preliminar SACEP nº 72/2017, 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 11 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.

PAUTAS DE JULGAMENTOS

2ª Pauta de Julgamento
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 17/07/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 113-65.2015.6.20.0000
ORIGEM: NATAL-RN
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALMIRO LEMOS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014
INTERESSADO(A)
: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO
ESTADUAL
ADVOGADO
: CARLOS VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA
2
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 120-57.2015.6.20.0000
ORIGEM: NATAL-RN
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALMIRO LEMOS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
INTERESSADO(A)
: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO
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ESTADUAL
: CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA
: GETÚLIO BATISTA DA SILVA NETO, na qualidade de presidente
: SEM ADVOGADO
: RENATO DE SOUZA CAVALCANTI MARINHO, na qualidade de tesoureiro
: SEM ADVOGADO

Natal/RN, 11 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
09ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Intimação em Prestação de Contas
Prestação de Contas nº 11-45.2017.6.20.0009 - Prot. nº 10.935/2017
Assunto: Prestação de contas anual referente à movimentação financeira e patrimonial de partido político
Prestador (a) de Contas: Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) – TIBAU DO SUL/RN
Exercício financeiro: 2016
Advogado: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES – OAB/RN Nº 5541
INTIMAÇÃO
De ordem do MM Juiz Eleitoral da 09ª Zona Eleitoral, em atenção ao artigo 35, §3º, da Resolução TSE n.º
23.546/17, intimo o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) – TIBAU DO SUL/RN e seus
representantes, por meio do(s) seu(s) advogado(s) constituído(s), para, no prazo de até 30 (trinta) dias,
apresentar o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao exame ou, ainda, sanar a(s) falha(s) abaixo relacionada(s),
referente ao Relatório para Expedição de Diligências abaixo transcrito:
RELATÓRIO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em cumprimento ao artigo 35 da Resolução TSE n.º 23.464/15, sugerimos a baixa dos autos em diligência, para
que o Partido Político acima nominado, manifestando-se sobre a(s) questão(ões) abaixo relacionada(s),
complemente a(s) informação(ões) prestada(s), bem como apresente o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao
exame ou, ainda, sane a(s) falha(s) abaixo relacionada(s):
1. Apresentar Procuração dos dirigentes responsáveis (Presidente e Tesoureiro) pelo órgão partidário, com
indicação do número do fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não
puderem ser publicadas por órgão da imprensa oficial ( art.29, inciso XX, da Resolução TSE n.º 23.464/15);
2. Ausência das seguintes peças que deveriam integrar a prestação de contas:
a) Certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade (art. 29, XXI, da Resolução TSE n.º
23.464/15);
b) Demonstração de acordos de que trata o art. 23 (art. 29, VII, da Resolução TSE n.º 23.464/15);
c) Relação das contas bancárias abertas, a exemplo da conta BB, agência 4762, c/c 2000121 que não foi
declarada.
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d) Extratos bancários de todas as contas bancárias mantidas (art. 29, III, Resolução TSE n.º 23.464/2015), como
a conta BB, agência 4762, c/c 2000121, com movimentação financeira. Além disso, só foi juntado extrato do mês
de novembro de 2016.
e) Além do extratos incompletos, não há explicação da origem do recurso financeiro no valor de R$ 72,49
(setenta e dois reais e quarenta e nove centavos).
3. Preenchimento incorreto/incompleto nas seguintes peças contábeis:
a) Relação de Agentes Responsáveis: constatou-se que não foi indicado o período de gestão, colocou-se,
apenas, período atual. Do mesmo modo, não foi informado o CPF do Presidente.
4. Apresentar os extratos bancários em sua forma definitiva e abrangendo todo o período do exercício financeiro
em questão (01/01/16 a 31/12/16), tendo em vista que o referido extrato não monstra se havia saldo do exercício
anterior;
5. Esclarecer como está sendo realizado o pagamento de prestação de serviço de advogado e de contador na
prestação de contas anual, tendo em vista não haver lançamento nas peças contábeis dos dois serviços.
Goianinha/RN, 11 de julho de 2018
Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza
Chefe de Cartório da 09ª ZE/RN
INTIMAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas nº 10-60.2017.6.20.0009 - Prot. nº 10936/2017
Assunto: Prestação de contas anual referente à movimentação financeira e patrimonial de partido político
Prestador (a) de Contas: Diretório Municipal do Partido da República (PR) – TIBAU DO SUL/RN
Exercício financeiro: 2016
Advogado: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES – OAB/RN Nº 5541
INTIMAÇÃO
De ordem do MM Juiz Eleitoral da 09ª Zona Eleitoral, em atenção ao artigo 35, §3º, da Resolução TSE n.º
23.546/17, intimo o Diretório Municipal do Partido da República (PR) – TIBAU DO SUL/RN e seus
representantes, por meio do(s) seu(s) advogado(s) constituído(s), para, no prazo de até 30 (trinta) dias,
apresentar o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao exame ou, ainda, sanar a(s) falha(s) abaixo relacionada(s),
referente ao Relatório para Expedição de Diligências abaixo transcrito:
RELATÓRIO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em cumprimento ao artigo 35 da Resolução TSE n.º 23.464/15, sugerimos a baixa dos autos em diligência, para
que o Partido Político acima nominado, manifestando-se sobre a(s) questão(ões) abaixo relacionada(s),
complemente a(s) informação(ões) prestada(s), bem como apresente o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao
exame ou, ainda, sane a(s) falha(s) abaixo relacionada(s):
1. Apresentar Procuração dos dirigentes responsáveis (Presidente e Tesoureiro) pelo órgão partidário, com
indicação do número do fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não
puderem ser publicadas por órgão da imprensa oficial ( art.29, inciso XX, da Resolução TSE n.º 23.464/15);
2. Ausência das seguintes peças que deveriam integrar a prestação de contas:
a) Certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade (art. 29, XXI, da Resolução TSE n.º
23.464/15).
b) Demonstração de acordos de que trata o art. 23 (art. 29, VII, da Resolução TSE n.º 23.464/15);
c) Relação das contas bancárias abertas, a exemplo da conta BB, agência 4762, c/c 200.022-9 que não foi
declarada (art. 29, III, da Resolução TSE n.º 23.464/15 ).
d) Extratos bancários de todas as contas bancárias mantidas (art. 29, V, Resolução TSE n.º 23.464/2015), como
a conta BB, agência 4762, c/c 200.022-9, com movimentação financeira envolvendo as doações e despedas
efetuadas pelo partido. Além disso, o partido não juntou sequer um extrato bancário referente ao período
financeiro de 2016.
e) documentos fiscais, que comprovem a efetivação dos gastos realizados (art. 29, VI, da Resolução TSE n.º
23.464/15), como os R$ 310,15 (combustíveis), R$ 600,00 (serviços técnicos?) e R$ 100,00 (despesas diversas
de campanha eleitoral). Não ficaram claras as últimas despesas.
3. Preenchimento incorreto/incompleto nas seguintes peças contábeis:
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a) Relação de Agentes Responsáveis: constatou-se que não foi indicado o período de gestão, colocou-se,
apenas, período atual. Do mesmo modo, não foi informado o CPF do Presidente.
4. Apresentar os extratos bancários em sua forma definitiva e abrangendo todo o período do exercício financeiro
em questão (01/01/16 a 31/12/16).

5. Em relação às doações estimadas em dinheiro, faltou vir acompanhada da avaliação de mercado, bem como
as exigências previstas nos incisos I a IV, do art. 9º da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
6. Esclarecer como está sendo realizado o pagamento de prestação de serviço de advogado e de contador na
prestação de contas anual, tendo em vista não haver lançamento nas peças contábeis dos dois serviços.
Goianinha/RN, 11 de julho de 2018
Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza
Chefe de Cartório da 09ª ZE/RN
INTIMAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas nº 9-75.2017.6.20.0009 - Prot. nº 10.934/2017
Assunto: Prestação de contas anual referente à movimentação financeira e patrimonial de partido político
Prestador (a) de Contas: Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – TIBAU
DO SUL/RN
Exercício financeiro: 2016
Advogado: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES – OAB/RN Nº 5541
INTIMAÇÃO
De ordem do MM Juiz Eleitoral da 09ª Zona Eleitoral, em atenção ao artigo 35, §3º, da Resolução TSE n.º
23.546/17, intimo o Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – TIBAU DO
SUL/RN e seus representantes, por meio do(s) seu(s) advogado(s) constituído(s), para, no prazo de até 30
(trinta) dias, apresentar o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao exame ou, ainda, sanar a(s) falha(s) abaixo
relacionada(s), referente ao Relatório para Expedição de Diligências abaixo transcrito:
RELATÓRIO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em cumprimento ao artigo 35 da Resolução TSE n.º 23.464/15, sugerimos a baixa dos autos em diligência, para
que o Partido Político acima nominado, manifestando-se sobre a(s) questão(ões) abaixo relacionada(s),
complemente a(s) informação(ões) prestada(s), bem como apresente o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao
exame ou, ainda, sane a(s) falha(s) abaixo relacionada(s):
1. Apresentar Procuração dos dirigentes responsáveis (Presidente e Tesoureiro) pelo órgão partidário, com
indicação do número do fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não
puderem ser publicadas por órgão da imprensa oficial (art.29, inciso XX, da Resolução TSE n.º 23.464/15).
2. Ausência das seguintes peças que deveriam integrar a prestação de contas:
a) Certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade (art. 29, XXI, da Resolução TSE n.º
23.464/15).
b) Demonstração de acordos de que trata o art. 23 (art. 29, VIII, da Resolução TSE n.º 23.464/15).
c) Relação das contas bancárias abertas, a exemplo da conta BB, agência 4762, c/c 200.015-6 que não foi
declarada (art. 29, III, da Resolução TSE n.º 23.464/15 ).
d) Extratos bancários de todas as contas bancárias mantidas (art. 29, V, Resolução TSE n.º 23.464/2015), não
somente da conta BB, agência 4762-7, c/c 400.015-3, como a conta BB, agência 4762, c/c 200.022-9, com
movimentação financeira envolvendo as sobras de campanha das eleições 2016. Frise-se que o partido juntou
somente o extrato bancário da primeira conta acima referida, relacionado ao mês de outubro de 2016. Já em
relação à segunda conta bancária descrita, houve uma movimentação financeira no valor de R$ 608,65.
e) No demonstrativo de sobras de campanha, não veio qualquer informação (art. 29, XVII, da Resolução TSE n.º
23.464/15), mesmo sabendo-se que houve três movimentações referentes à sobra de campanha, nos valores R$
3,93; R$ 137,44 e R$ 81,06.
3. Preenchimento incorreto/incompleto nas seguintes peças contábeis:
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a) Relação de Agentes Responsáveis: constatou-se que não foi indicado o período de gestão, colocou-se,
apenas, período atual. Do mesmo modo, não foi informado o CPF do Presidente.
4. Apresentar os extratos bancários em sua forma definitiva e abrangendo todo o período do exercício financeiro
em questão (01/01/16 a 31/12/16).
5. Esclarecer como está sendo realizado o pagamento de prestação de serviço de advogado e de contador na
prestação de contas anual, tendo em vista não haver lançamento nas peças contábeis dos dois serviços.
Goianinha/RN, 11 de julho de 2018
Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza
Chefe de Cartório da 09ª ZE/RN
INTIMAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas nº 12-30.2017.6.20.0009 - Prot. nº 10.937/2017
Assunto: Prestação de contas anual referente à movimentação financeira e patrimonial de partido político
Prestador (a) de Contas: Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) – TIBAU DO SUL/RN
Exercício financeiro: 2016
Advogado: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES – OAB/RN Nº 5541
INTIMAÇÃO
De ordem do MM Juiz Eleitoral da 09ª Zona Eleitoral, em atenção ao artigo 35, §3º, da Resolução TSE n.º
23.546/17, intimo o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) – TIBAU DO SUL/RN e seus
representantes, por meio do(s) seu(s) advogado(s) constituído(s), para, no prazo de até 30 (trinta) dias,
apresentar o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao exame ou, ainda, sanar a(s) falha(s) abaixo relacionada(s),
referente ao Relatório para Expedição de Diligências abaixo transcrito:
RELATÓRIO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em cumprimento ao artigo 35 da Resolução TSE n.º 23.464/15, sugerimos a baixa dos autos em diligência, para
que o Partido Político acima nominado, manifestando-se sobre a(s) questão(ões) abaixo relacionada(s),
complemente a(s) informação(ões) prestada(s), bem como apresente o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao
exame ou, ainda, sane a(s) falha(s) abaixo relacionada(s):
1. Apresentar Procuração dos dirigentes responsáveis (Presidente e Tesoureiro) pelo órgão partidário, com
indicação do número do fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não
puderem ser publicadas por órgão da imprensa oficial (art.29, inciso XX, da Resolução TSE n.º 23.464/15).
2. Ausência das seguintes peças que deveriam integrar a prestação de contas:
a) Demonstração de acordos de que trata o art. 23 (art. 29, VIII, da Resolução TSE n.º 23.464/15).
b) Relação das contas bancárias abertas (art. 29, III, da Resolução TSE n.º 23.464/15), a exemplo da conta BB,
agência 4762, c/c 200.040-7 que não foi declarada.
c) Extratos bancários de todas as contas bancárias mantidas (art. 29, V, Resolução TSE n.º 23.464/2015), não
somente da conta BB, agência 4762-7, c/c 400.040-4, como a conta BB, agência 4762, c/c 200.040-7, com
movimentação financeira envolvendo receitas financeiras e despesas efetuadas pela agremiação partidária no
montante de R$ 608,65. Frise-se que o partido juntou somente os extratos bancários da primeira conta acima
referida.
d) documentos fiscais, que comprovem a efetivação dos gastos realizados (art. 29, VI, da Resolução TSE n.º
23.464/15), como os R$ 600,00 (consultoria jurídica).
3. Preenchimento incorreto/incompleto nas seguintes peças contábeis:
a) Relação de Agentes Responsáveis: constatou-se que não foi indicado o período de gestão, colocou-se,
apenas, período atual. Do mesmo modo, não foi informado o CPF do Presidente.
5. Em relação às doações estimadas em dinheiro, faltou vir acompanhada da avaliação de mercado, bem como
as exigências previstas nos incisos I a IV, do art. 9º da Resolução TSE n.º 23.464/2015, como comprovante de
propriedade do bem do doador e/ou instrumento de cessão ou de prestação de serviços.
Goianinha/RN, 11 de julho de 2018
Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza
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Chefe de Cartório da 09ª ZE/RN

12ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

PROCESSOS: nº 338-15.2016.6.20.0012 e conexos.
QUESTÃO DE ORDEM
PROCESSOS: nº 338-15.2016.6.20.0012 e conexos.
REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO LISBOA.
Advogado: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL – OAB/RN 9231B.
Considerando o teor da certidão e dos documentos de fls. 1907/1910, onde consta que a petição da Exceção de
Suspeição foi recebida, autuada e, consequentemente, levada à conclusão deste Juízo após a juntada da
decisão dos Embargos de Declarações nestes autos, dou prosseguimento aos processos em epígrafe, deixando,
por desnecessário, de decidir acerca do pedido de anulação da referida decisão e suspensão do presente feito,
uma vez que o trâmite processual encontra-se sem máculas.
Intimem-se.
Nova Cruz, 11 de julho de 2018
TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juíza de direito da 12ª Zona Eleitoral
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Diligência - Prestação de Contas nº 23-16.2018.6.20.0017 (Prot. 5.314/2018)
Prestação de Contas nº 23-16.2018.6.20.0017 (Prot. 5.314/2018)
Advogado: José Augusto Pereira Barbosa – OAB: 1296/RN
Relatório preliminar para expedição de diligências. PT- Montanhas. Assunto: Prestação de Contas Partidária
Anual do exercício de 2017.
Em cumprimento ao que dispõe o art. 35, §3º, I da Resolução TSE nº 23.546/2017, solicita-se a baixa dos autos
em diligência para que a agremiação acima nominada manifeste-se sobre as questões a seguir, complemente as
informações prestadas nos presentes autos, bem como apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou,
ainda, sane as falhas abaixo relacionadas, no prazo de 30 (trinta) dia(s):
Considerando que a Resolução TSE nº 23.546/2017, não deverá atingir o mérito das contas dos exercícios
anteriores a 2018, de acordo com o que dispõe o art. 65, as peças integrantes da prestação de contas do
exercício de 2017 deverão ser as relacionadas nos arts. 4º, V; e 29, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Em exame preliminar, verificou-se:
A prestação de contas foi entregue dentro do prazo legal, isto é, no dia 27 de abril do ano corrente, conforme
registro protocolar de fls. 02;
As contas foram apresentadas por advogado;
Todas as peças legais foram apresentadas;
Houve movimentação financeira;
Houve abertura de conta bancária;
As receitas estimadas em dinheiro foram devidamente registradas.
Quanto à regularidade das peças obrigatórias e seus documentos complementares, verificou-se:
Ausência de autenticação do Livro Diário no registro público competente da sede do órgão partidário,
determinada pelo art. 26, II, § 3º, da Res. TSE nº 23.464/2015
Em vista disso, solicita-se que seja regularizada a situação indicada no item 4, no prazo de 30(trinta) dia(s).
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É o relatório.
Nova Cruz/RN, 11 de julho de 2018.
Érlon Gonçalves de Brito Almeida
Analista Judiciário

13ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Ação Penal nº. 83-20.2017.6.20.0013
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Erivan Cordeiro de Oliveira
Advogado: Fernando José de Medeiros (OAB/RN nº 15019)
INTIMAÇÃO
De Ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral da 13ª Zona Eleitoral, venho por meio deste, nos termos do
despacho de fl. 33v exarado nos autos epigrafados, intimar o denunciado para, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar alegações finais.
Santo Antônio/RN, 11 de julho de 2018.

Márcia Regina Miranda Clementino Medeiros
Chefe de Cartório da 13ª ZE/RN
Processo: PC nº 598-31.2012.6.20.0013
Protocolo n.º: 24.345/2012
Partido: DEM
Município: SANTO ANTÔNIO/RN
Exercício Anual: 2011
SENTENÇA
Vistos em correição.
O Cartório Eleitoral, por meio de Informação, comunicou que o parido acima epigrafado foi omisso em relação à
apresentação de contas relativa ao exercício financeiro do ano 2011.
Intimado para suprir a omissão apontada, transcorreu in albis o prazo para manifestação do prestador de contas
omisso.
Com vista dos autos, a Representante do Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela declaração de não
prestação de contas do partido em epígrafe.
É o relatório.
A prestação de Contas dos Partidos Políticos é disciplinada pelos arts. 30 e 37 da Lei nº 9.096/95,
complementada pela Resolução do TSE Nº 21.841 de 22 de junho de 2004.
No caso em exame, o partido político omitiu-se de uma obrigação imposta pela Lei nº 9096/96, precisamente em
seu art.13
Desta feita, e sem demais delongas, impõe-se o julgamento de contas não prestadas em relação ao Partido
supra mencionado, devendo incidir, no caso, a disciplina do art. 37, da Lei nº 9.096/95 e dos artigos 13, parág.
único e 28, III, da Resolução do TSE nº 21.841/04, que dispõem:
Lei nº 9.096/95
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até 30 de abril do ano seguinte.”
(…)
“Art. 37.A falta da prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas
quotas do fundo partidário e sujeita as responsáveis às penas da lei”
Resolução do TSE nº 21.841/2004
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“Art. 13. As direções nacional estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação
de contas anual até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral (Lei n}
9.9096/95,art. 32, capuit).
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de
prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em
dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.”
“Ar. 28. Constatada a inobservância às normas estabelecidas na Lei n.º 9.096/95, nesta Resolução e nas normas
estatutárias, ficará sujeito o partido às seguintes sanções (Lei n.º 9.096/95, art. 36):
(...)
ISTO POSTO, pelos fundamentos acima, JULGO NÃO PRESTADAS as contas anuais do Democratas – DEM,
em seu diretório no município de Santo Antônio/RN, referente ao exercício de 2011, determinando a suspensão
das cotas do Fundo Partidário que, eventualmente, venham a ser destinadas ao referido órgão, a partir da
publicação desta sentença enquanto permanecer a inadimplência.
Após o transinto em julgado da sentença, oficiem-se aos diretórios nacional e regional do respectivo partido,
através de comunicado, para que não distribuem cotas do Fundo Partidário às Comissões Provisórias Municipal
do partido faltoso, enquanto permanecer a omissão. Informem-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal
Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período de suspensão, com perda,
de novas cotas, a fim de instruir a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, conforme
preceitua o art. 29, III, da Res-TSE n.º 21841/2004.
Publique-se no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Santo Antônio/RN, 12 de novembro de 2013.
Ederson Solanom Batista de Morais
Juiz Eleitoral
Processo: PC nº 606-08.2012.6.20.0013
Protocolo n.º: 24.353/2012
Partido: PDT, em seu diretório no município de Santo Antônio/RN
Município: SANTO ANTÔNIO/RN
Exercício Anual: 2011
SENTENÇA
Vistos em correição.
O Cartório Eleitoral, por meio de Informação, comunicou que o parido acima epigrafado foi omisso em relação à
apresentação de contas relativa ao exercício financeiro do ano 2011.
Intimado para suprir a omissão apontada, transcorreu in albis o prazo para manifestação do prestador de contas
omisso.
Com vista dos autos, a Representante do Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela declaração de não
prestação de contas do partido em epígrafe.
É o relatório.
A prestação de Contas dos Partidos Políticos é disciplinada pelos arts. 30 e 37 da Lei nº 9.096/95,
complementada pela Resolução do TSE Nº 21.841 de 22 de junho de 2004.
No caso em exame, o partido político omitiu-se de uma obrigação imposta pela Lei nº 9096/96, precisamente em
seu art.13
Desta feita, e sem demais delongas, impõe-se o julgamento de contas não prestadas em relação ao Partido
supra mencionado, devendo incidir, no caso, a disciplina do art. 37, da Lei nº 9.096/95 e dos artigos 13, parág.
único e 28, III, da Resolução do TSE nº 21.841/04, que dispõem:
Lei nº 9.096/95
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo
até 30 de abril do ano seguinte.”
(…)
“Art. 37.A falta da prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas
quotas do fundo partidário e sujeita as responsáveis às penas da lei”
Resolução do TSE nº 21.841/2004
“Art. 13. As direções nacional estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação
de contas anual até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral (Lei n.º
9.9096/95,art. 32, capuit.)
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de
prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em
dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.”
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“Ar. 28. Constatada a inobservância às normas estabelecidas na Lei n.º 9.096/95, nesta Resolução e nas normas
estatutárias, ficará sujeito o partido às seguintes sanções (Lei n.º 9.096/95, art. 36):
(...)
ISTO POSTO, pelos fundamentos acima, JULGO NÃO PRESTADAS as contas anuais do PDT, em seu diretório
no município de Santo Antônio/RN, referente ao exercício de 2011, determinando a suspensão das cotas do
Fundo Partidário que, eventualmente, venham a ser destinadas ao referido órgão, a partir da publicação desta
sentença enquanto permanecer a inadimplência.
Após o transinto em julgadora sentença, oficiem-se aos diretórios nacional e regional do respectivo partido,
através de comunicado, para que não distribuem cotas do Fundo Partidário às Comissões Provisórias Municipal
do partido faltoso, enquanto permanecer a omissão. Informem-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal
Regional Eleitoral o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo e o período de suspensão, com perda,
de novas cotas, a fim de instruir a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, conforme
preceitua o art. 29, III, da Res-TSE n.º 21841/2004.
Publique-se no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Santo Antônio/RN, 12 de novembro de 2013.
Ederson Solano Batista de Morais
Juiz Eleitoral
Processo: PC nº 600-98.2012.6.20.0013
Protocolo n.º: 24.347/2012
Partido: Partido Trabalhista Nacional – PTN, em seu diretório no município de Santo Antônio/RN
Município: SANTO ANTÔNIO/RN
Exercício Anual: 2011
SENTENÇA
Vistos etc.
O Cartório Eleitoral, por meio de Informação, comunicou que o parido acima epigrafado foi omisso em relação à
apresentação de contas relativa ao exercício financeiro do ano 2011 (fls. 02).
Intimado para suprir a omissão apontada, transcorreu in albis o prazo para manifestação do prestador de contas
omisso.
Com vista dos autos, a Representante do Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela declaração de não
prestação de contas do partido em epígrafe.
É o relatório.
A prestação de Contas dos Partidos Políticos é disciplinada pelos arts. 30 e 37 da Lei nº 9.096/95,
complementada pela Resolução do TSE Nº 21.841 de 22 de junho de 2004.
No caso em exame, o partido político omitiu-se de uma obrigação imposta pela Lei nº 9096/96, precisamente em
seu art.13
Desta feita, e sem demais delongas, impõe-se o julgamento de contas não prestadas em relação ao Partido
supra mencionado, devendo incidir, no caso, a disciplina do art. 37, da Lei nº 9.096/95 e dos artigos 13, parág.
único e 28, III, da Resolução do TSE nº 21.841/04, que dispõem:
Lei nº 9.096/95
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo
até 30 de abril do ano seguinte.”
(…)
“Art. 37.A falta da prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas
quotas do fundo partidário e sujeita as responsáveis às penas da lei”
Resolução do TSE nº 21.841/2004
“Art. 13. As direções nacional estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação
de contas anual até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral (Lei n}
9.9096/95,art. 32, caput).
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de
prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em
dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.”
“Ar. 28. Constatada a inobservância às normas estabelecidas na Lei n.º 9.096/95, nesta Resolução e nas normas
estatutárias, ficará sujeito o partido às seguintes sanções (Lei n.º 9.096/95, art. 36):
(...)
ISTO POSTO, pelos fundamentos acima, JULGO NÃO PRESTADAS as contas anuais do Partido Trabalhista
Nacional – PTN, em seu diretório no município de Santo Antônio/RN, referente ao exercício de 2011,
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determinando a suspensão das cotas do Fundo Partidário que, eventualmente, venham a ser destinadas ao
referido órgão, a partir da publicação desta sentença enquanto permanecer a inadimplência.
Oficiem-se aos diretórios nacional e regional do respectivo partido, para que não distribuem cotas do Fundo
Partidário às Comissões Provisórias Municipal do partido faltoso, enquanto permanecer a omissão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Santo Antônio/RN, 19 de agosto de 2013.
Ederson Solano Batista de Morais
Juiz Eleitoral

16ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

DESPACHO
Processo n. 220-27.2016.6.20.0016
Investigante: Ministério Público Eleitoral
Investigados: Fernanda Costa Bezerra
Ivanildo Ferreira Lima Filho
Advogado: Andre Augusto de Castro, OAB/RN 3.898
Myllena Sanneza de Lima Bulhões Ferreira
Sueli Gomes Crisanto Reinaldo
Advogado: Altair Soares da Rocha Filho, OAB/RN 14.966
Tarcisio Reinaldo da Silva
Acrisio Gomes Júnior
Genaro Fernandes da Silva Filho
Mario Augusto Ferreira de Farias Guedes
Jefferson Monik Gonçalo Lima de Melo
Raimundo Fernandes Soares
Antonio Guedes Filho
Joana Darc Pinheiro Cavalcanti
Advogado: José Majuli Bezerra Filho, OAB/RN 7.540
Thiago Augusto Fonseca Gomes
José Lucas De Sales
Francisca Frassinete Dantas Gomes dos Santos
Marcos Antônio Gomes dos Santos
Advogado: Thiago Jofre Dantas de Farias, OAB/RN 8.345
Ana Fabricia de Araujo Silva Rodrigues de Souza
Advogado: Verlano de Queiroz Medeiros, OAB/RN 3812
DESPACHO
Vistos etc.
Apenas para fins de registro, diante do que foi dito à fl. 1.776 dos autos, esclareço que esta
Magistrada, além da Vara de sua titularidade cumula as atribuições de Diretora do Foro da Comarca de Santa
Cruz/RN, motivo pelo qual, no mês de conclusão dos autos para julgamento, em outubro de 2017, tinha
agendada a realização de Correição nas oito Serventias Extrajudiciais da Comarca.
Em seguida, no mês de novembro e início de dezembro, cumulei às atribuições normais
também a substituição da 2ª Vara desta Comarca e da 68ª Zona Eleitoral em razão das férias do Juiz então
designado.
Após, houve período de recesso forense no final do mês de dezembro e início de janeiro de
2018 e, além disso, gozei períodos de férias nos meses de fevereiro e abril do corrente ano, bem como, por
determinação da Corregedoria Geral de Justiça do TJRN, realizei, ainda no mês de abril, inspeção/correição nas
oito Serventias Extrajudiciais da Comarca; devendo ser mencionado, inclusive, que, em tal período, houve a
implantação do sistema PJE na Comarca, bem como, no período de 12 a 25 de abril cumulei as atribuições da 2ª
Vara e da 68ª Zona Eleitoral em razão das férias da Juíza designada.
No mais, realizei Correição Ordinária na Vara de minha titularidade no período de 11 a 21 de
junho de 2018.
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Assim, considerando a complexidade do processo (com 7 volumes e 03 caixas de documentos
apreendidos) e o acúmulo de atribuições, somente em junho do corrente foi possível concluir a sentença
proferida no feito.
Feitas tais considerações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte.
Publique-se. Intimem-se.
Santa Cruz, 10 de julho de 2018.
GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER
JUÍZA ELEITORAL

18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 27/2018
O Excelentíssimo Senhor EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS, MM Juiz da 18ª Zona Eleitoral,
circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Legislação Eleitoral vigente, os
eleitores indicados, conforme discriminação abaixo, para comporem a Junta Eleitoral deste Juízo nas Eleições
2018, no primeiro e eventual segundo turno, a qual funcionará no próprio Cartório Eleitoral da 18ª Zona,
localizado no Fórum Municipal Desembargador Pedro Januário, situado na Rua Pedro Matos, 81 – Centro –
Angicos (RN):
TITULARES
1 – ADEYMISON NUNES MARTINS....................................Inscrição Eleitoral: 029364131627
2 – HENRIQUE EDUARDO CESÁRIO FILHO.....................Inscrição Eleitoral: 029826091686
SUPLENTES
1 – JOSÉ RICARDO DA COSTA …........................................Inscrição Eleitoral: 016087351660
2 – LÍGIA MARROCOS CLEMENTINO ................................Inscrição Eleitoral: 029826391600
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM Juiz
publicar o presente edital no DJE e afixar cópia em Cartório, no lugar público de costume, na forma da Lei,
informando ainda aos interessados que eles têm um prazo de 03 (três) dias para apresentar impugnação
fundamentada.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos 10 dias do mês de julho do ano
dois mil e dezoito (10/07/2018). Eu, __________(Walbercy Alexandre de Albuquerque Costa), Chefe de Cartório
Eleitoral, digitei e conferi.
Ederson Solano Batista de Morais
Juiz Eleitoral

PORTARIAS

PORTARIA nº 04/2018
Dispõe sobre o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral nas Eleições 2018 no âmbito da 18ª
Zona Eleitoral, acerca da fiscalização e dá outras providências.
O Juiz(a) Eleitoral da 18ª Zona, Dr.(a) EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS, no uso das suas atribuições
legais;
CONSIDERANDO a proximidade para o início do período relativo à prática de atos de propaganda eleitoral com
vistas às Eleições Gerais de 2018,
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 41, § 1º, da Lei 9.504/1997 e o art. 103, § § 1º, 2º e 3º da Resolução TSE
n.º 23.551/2017;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 3º do Provimento/CRE-RN n.º 13/2018, que, ao estabelecer normas
relativas ao exercício do Poder de Polícia pelo Juiz Eleitoral na fiscalização da propaganda eleitoral, possibilita a
designação de servidores do Cartório Eleitoral para atuarem como fiscais da propaganda eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar para comporem a equipe de fiscalização da propaganda eleitoral os servidores Walbercy
Alexandre de Albuquerque Costa, Aroldo Inácio de Araújo Lopes e Gilmar Lopes de Araújo, todos lotados na 18ª
Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, para atuarem, no âmbito dos municípios de Angicos, Afonso Bezerra,
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Fernando Pedroza e Santana do Matos, como fiscais da propaganda eleitoral relativa às Eleições Gerais de
2018, de modo que possam os mesmos vir a praticar, de ofício ou mediante provocação, todos os atos legais
necessários à efetivação da mencionada função.
Art. 2º Os procedimentos inerentes ao poder de polícia seguirão o rito estabelecido pela legislação pertinente,
devendo os mencionados servidores, além da atuação regular de ofício, dirigir-se, sendo viável, na ocasião de
receberem notícia de realização de propaganda irregular, até o local informado e, se confirmada a irregularidade,
lavrar o correspondente termo de constatação, podendo, inclusive, tirar fotografias, gravar vídeos e/ou promover
a retirada de toda propaganda irregular que for identificada, tudo sem necessidade da expedição de mandado
judicial específico neste sentido, nos termos da faculdade conferida pelo art. 7º, parágrafo único, do Provimento
CRE-RN nº 13/2018; podem ainda os mesmos servidores, se necessário for, solicitar auxílio policial ou de outros
órgãos para efetuar essas diligências, tudo para fazer valer os ditames estabelecidos na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução/TSE nº 23.551/2017.
Art. 3ª Compreende-se nas funções dos fiscais ora designados a apuração de denúncias formais dirigidas ao
Juiz Eleitoral, devendo-se, para estes casos, ser obedecido o mesmo procedimento previsto para os casos de
atuação de ofício do poder de polícia, na conformidade do art. 2º.
Art. 4º Os termos de constatação, ou de outra natureza, tão logo lavrados pelos fiscais, deverão ser
encaminhados ao Juízo da 18ª Zona, para deliberação.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Corregedoria Regional Eleitoral.
Publique-se. Cumpra-se.
Angicos/RN, 04 de julho de 2018.
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
Juiz Eleitoral

24ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas (PC) n.º 27-17.2018.6.20.0024 - Contas anuais do Exercício 2017
REQUERENTE: Partido Socialista Brasileiro (PSB), em Santana do Seridó/RN
ADVOGADO: Bel. Esteferson Ubarana Gomes da Silva (OAB/RN n.º 9.979)
SENTENÇA
O grêmio político em testilha, após ser cientificado dos pareceres da Unidade Técnica do Cartório e do Ministério
Público Eleitoral, que pugnavam inicialmente pelo julgamento das contas como não prestadas, apresentou, em
seguida, mediante advogado devidamente constituído, declaração de ausência de movimentação de recursos
financeiros relativa ao exercício de 2017.
Decorrido “in albis” o prazo editalício para os eventuais interessados impugnarem a declaração sobredita, a
Unidade Técnica de Exames de Contas Eleitorais se manifestou pela aprovação das contas em epígrafe, no que
foi seguida pelo Ministério Público Eleitoral.
Diante da ausência de impugnações, 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 ou mesmo de ingresso de recursos
financeiros na conta bancária existente. Também não houve a juntada de recibos eleitorais a indicar arrecadação
de bens estimáveis em dinheiro. Aliás, sequer ocorreu impugnação nos autos, o que reforça a higidez da
declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, com fulcro no artigo 45, inciso VII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo prestadas e
aprovadas as contas do exercício 2017 do partido político em epígrafe.
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 RMPE. Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO as
informações pertinentes. Cumpridas as providências citadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo.
Parelhas-RN, 11 de julho de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral
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25ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 367-89.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.887/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Josefa Maria Dantas
Advogado(a): George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN

SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Josefa Maria Dantas imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em valor(es)
estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no(s) montante(s) de R$ 148,00, em favor do(a) candidato(a) Jacinto Lúcio
Dantas, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/19.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
Lei para o cargo ao qual concorre.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
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No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, botons adesivos
e santinhos, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao Ministério Público
Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 368-74.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.888/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Josivan Alves Rangel
Advogado(a): George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN

SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA.

I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Josivan Alves Rangel imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no(s) montante(s) de R$ 4.420,00, em favor do(a) candidato(a)
José Alves Rangel, conforme documento de fls. 05/06, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 08.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 12/19.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, cessão de veículo
automotor, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 363-52.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.883/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): José Francisco de Medeiros
Advogado(a): George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN

SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de José Francisco de Medeiros imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no(s) montante(s) de R$ 1.750,00, em favor do(a) candidato(a)
Odair Alves Diniz, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/21.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
____________________________________________________________________________________________________________________
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
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A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, cessão de veículo
automotor, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 362-67.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.882/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): José Delfino de Araújo
Advogado(a): Ádson Soares de Azevedo – OAB nº 8989/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA.
____________________________________________________________________________________________________________________
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
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I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de José Delfino de Araújo imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no(s) montante(s) de R$ 1.000,00, em favor do(a) candidato(a)
Rubens Medeiros Germano, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os
limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/27.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
A análise da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de inelegibilidade suscitada pela defesa será
oportunamente apreciada quando da análise do mérito.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, cessão de veículo
automotor, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
Por fim, remanesce prejudicada a análise da preliminar suscitada pela defesa quanto ao possível registro de
inelegibilidade em face da parte representada, vez que mencionada restrição deveria ser examinada como efeito
de eventual procedência da presente representação.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
____________________________________________________________________________________________________________________
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 117

Natal, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 23

Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 365-22.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.885/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): José Jorge de Oliveira
Advogado: José Jorge de Oliveira – OAB nº 9931/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.

I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Kalina Leila Nunes Mendes Medeiros imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de
2016, em valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$
200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00 e R$ 3.000,00, respectivamente,
aos candidatos Anaísia de Araújo Batista, Antônio Neves de Araújo Filho, Cícero Vale da Silva, Francineide
Aprígio dos Santos, Francisco das Chagas Pereira, José Pereira da Silva, Maria do Rosário Araújo Vitoriano
Dantas Pereira, Jailson Ferreira de Lima, Urbano Medeiros Lima, Ivanildo Toscano de Medeiros e João Braz de
Araújo, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/19.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito eleitoral, tem-se a
limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos políticos durante a
campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que doações estimáveis de
bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
____________________________________________________________________________________________________________________
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
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§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valor(es) estimável(is) em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços
advocatícios, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo: n°. 375-66.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.895/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Kalina Leila Nunes Mendes Medeiros
Advogado: Kalina Leila Nunes Mendes Medeiros – OAB nº 13350/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Kalina Leila Nunes Mendes Medeiros imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de
2016, em valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$
200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 200,00 e R$ 3.000,00,
respectivamente, aos candidatos Anaísia de Araújo Batista, Antônio Neves de Araújo Filho, Cícero Vale da Silva,
Francineide Aprígio dos Santos, Francisco das Chagas pereira, José Pereira da Silva, Maria do Rosário Araújo
Vitoriano Dantas Pereira, Jailson Ferreira de Lima, Urbano Medeiros Lima, Genar Felipe de Lucena Neto,
Ivanildo Toscano de Medeiros e João Braz de Araújo, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de
que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/19.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valor(es) estimável(is) em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços
advocatícios, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo: n°. 364-37.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.884/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): José Gerôncio de Medeiros
Advogado: George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.

I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de José Gerôncio de Medeiros imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 40,00, em favor da Direção Municipal em Caicó –
RN do PSDB, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
____________________________________________________________________________________________________________________
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 117

Natal, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 26

Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/19.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valor(es) estimável(is) em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de
fiscalização, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo: n°. 366-07.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.886/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Jarlene Alves de Azevedo Dantas
Advogado: Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho – OAB nº 3757/RN
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Ivanilton Fernandes Araújo de Albuquerque – OAB nº 13128/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.

I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Jarlene Alves de Azevedo Dantas imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016,
em valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 435,00, em favor do candidato Edeilson Alves
de Azevedo, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/18.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valor(es) estimável(is) em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de
panfletagem, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
____________________________________________________________________________________________________________________
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
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Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo: n°. 370-44.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.890/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Josuellington da Silva
Advogado: George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Josuellington da Silva imputando-lhe doações de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em valores
estimáveis em dinheiro e fixadas nos montantes de R$ 350,00 e de R$ 350,00, respectivamente, em favor dos
candidatos Adelcir Agostinho dos Santos e de José Antônio da Silva, conforme documento de fls. 06/07, sob o
fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/19.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
Lei para o cargo ao qual concorre.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
____________________________________________________________________________________________________________________
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
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No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que as doações estimáveis em dinheiro se encontram dentro
dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015, tendo em vista que a
prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de produção e gravação de
jingle, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 20 de junho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 372-14.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.892/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Jumara Sara de Medeiros
Advogado: George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Jussara Andrade da Silva Medeiros imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de
2016, em valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 860,00, em favor da candidata Mara
Rejane Saldanha da Costa, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os
limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/25.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
____________________________________________________________________________________________________________________
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
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§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que as doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de
panfletagem, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 373-96.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.893/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Jussara Andrade da Silva Medeiros
Advogado: George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Jussara Andrade da Silva Medeiros imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de
2016, em valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 40,00, em favor da Direção Municipal em
Caicó – RN do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, conforme documento de fls. 06/07, sob o
fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/19.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
____________________________________________________________________________________________________________________
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
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A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de
fiscalização, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo: n°. 376-51.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.896/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Kerginaldo Cândido de Souza
Advogado: Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho – OAB nº 3757/RN
Ivanilton Fernandes Araújo de Albuquerque – OAB nº 13128/RN
SENTENÇA
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EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Kerginaldo Cândido de Souza imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 435,00, em favor do candidato Edeilson Alves de
Azevedo, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassaria(m) os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/18.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de
panfletagem, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 06 de julho de 2018.
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Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 415-48.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.935/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Rockland Salvino da Silva
Advogado: George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Rockland Salvino da Silva imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 200,00 e de R$ 100,00, em favor do(a) candidato(a)
José Antônio Freire da Silva e do(a) candidato(a) Maria do Ó Mariz de Medeiros, conforme documento de fls.
06/07, sob o fundamento de que ultrapassaria(m) os limites legais.
Em sede de despacho, deixou-se para apreciar o pedido liminar formulado pela parte
Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/19.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
____________________________________________________________________________________________________________________
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Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de
produção de jingle, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 11 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 419-85.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.939/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Wellison Raul Mariz Santos
Advogado: George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Wellison Raul Mariz Santos imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 480,00, em favor do(a) candidato(a) Maria do Ó
Mariz de Medeiros, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassaria(m) os limites
legais.
Em sede de despacho, deixou-se para apreciar o pedido liminar formulado pela parte
Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/20.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
Lei para o cargo ao qual concorre.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
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Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de
motorista, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 11 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 418-03.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.938/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Ronaldo Adriano Santos Oliveira
Advogado: George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.

I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Ronaldo Adriano Santos Oliveira imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016,
em valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 350,00, em favor do candidato Erinaldo Lino
dos Santos, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassaria(m) os limites legais.
Em sede de despacho, deixou-se para apreciar o pedido liminar formulado pela parte
Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/19.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
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políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de
produção de jingle e gravação, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 11 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 417-18.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.937/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Rômulo Fabson Veras Saldanha
Advogado: Navde Rafael Varela dos Santos – OAB nº 9.584/RN
Célio Torquato de Araújo Júnior – OAB nº 15.604/RN
Navde Rafael Varela dos Santos – Sociedade Individual de Advocacia – OAB nº 755/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.

I – Relatório
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Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Rômulo Fabson Veras Saldanha imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016,
em valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 717,64, em favor do candidato Judas Tadeu
Alves dos Santos, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/24.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A preliminar de decadência suscitada pela parte representada não merece prosperar, haja vista
ter o Representante do Ministério Público Eleitoral ingressado com a presente demanda em 27.11.2017, antes da
data limite fixada nos termos art. 21, § 4º, b, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, que era 31.12.2017.
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais necessárias e suficientes
ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22, inciso V da Lei
Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do Código de
Processo Civil, dessa forma, também superada a preliminar de ausência de documento essencial à propositura
da ação.
A análise da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de inelegibilidade suscitada pela defesa será
oportunamente apreciada quando da análise do mérito.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se encontra(m) dentro dos
parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015, tendo em vista que a
prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de motorista, não ultrapassou
o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
Por fim, remanesce prejudicada a análise da preliminar suscitada pela defesa quanto ao possível registro de
inelegibilidade em face da parte representada, vez que mencionada restrição deveria ser examinada como efeito
de eventual procedência da presente representação.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 11 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 414-63 .2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.934/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Roberto Flávio de Oliveira
Advogado(a): Bruno Henrique do Nascimento – OAB nº 9.223/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA.

I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Bruno Henrique do Nascimento imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016,
em valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no valor de R$ 1.000,00, em favor do candidato Chilon Batista
de Araújo Neto, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/21.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
A análise da preliminar suscitada pela defesa, impossibilidade jurídica do pedido de inelegibilidade, será
oportunamente apreciada quando da análise do mérito.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
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No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, serviços de
locução, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
Por fim, remanesce prejudicada a análise da preliminar suscitada pela defesa quanto ao possível registro de
inelegibilidade em face da parte representada, vez que mencionada restrição deveria ser examinada como efeito
de eventual procedência da presente representação.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 11 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 421-55.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.941/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Vital Marcelino Dantas
Advogado(a): George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA.

I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Vital Marcelino Dantas imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no(s) valor(es) de R$ 5.280,00, em favor do(a) candidato(a)
Jacinto Lúcio Dantas, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites
legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/23.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, cessão de veículo
automotor, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 11 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 420-70.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.940/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Watson Macedo de Medeiros
Advogado(a): Alex Sandro Dantas de Medeiros – OAB nº 11.562/RN
Ralina Fernandes de França Medeiros – OAB nº 5243/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA.
I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Watson Macedo de Medeiros imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no(s) valor(es) de R$ 1.000,00, em favor do(a) candidato(a) Kátia
Simone Macedo de Medeiros, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os
limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/24.
É o que importa relatar.
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
A análise da preliminar suscitada pela defesa, impossibilidade jurídica do pedido de inelegibilidade, será
oportunamente apreciada quando da análise do mérito.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que a(s) doação(ões) estimável(is) em dinheiro se
encontra(m) dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015,
tendo em vista que a prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, cessão de veículo
automotor, não ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
Por fim, remanesce prejudicada a análise da preliminar suscitada pela defesa quanto ao possível registro de
inelegibilidade em face da parte representada, vez que mencionada restrição deveria ser examinada como efeito
de eventual procedência da presente representação.
III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 11 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA
Representação - Doação Limite Acima Legal
Processo n°.: 412-93.2017.6.20.0025 (Protocolo: 30.932/2017).
Representação (Doação de Recursos Acima do Limite Legal)
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado(a): Ridna Pegado de Bastos
Advogado(a): George Victor Silva de Medeiros – OAB nº 11.015/RN
SENTENÇA
EMENTA. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
CESSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA.

I – Relatório
Trata-se de Representação ofertada pelo Representante do Ministério Público Eleitoral em face
de Ridna Pegado de Bastos imputando-lhe doação(ões) de campanha nas Eleições Municipais de 2016, em
valor(es) estimável(is) em dinheiro e fixada(s) no(s) valor(es) de R$ 2.000,00, em favor do(a) candidato(a) Odair
Alves Diniz, conforme documento de fls. 06/07, sob o fundamento de que ultrapassariam os limites legais.
Em sede de despacho, este Magistrado deixou para apreciar o pedido liminar formulado pela
parte Representante após a resposta da parte Representada, fls. 09.
Devidamente notificada, a parte Representada apresentou defesa, fls. 13/23.
É o que importa relatar.
Decido.
II – Fundamentação
A matéria destes autos é exclusivamente de direito, constando as provas documentais
necessárias e suficientes ao convencimento deste Magistrado, prescindível a instrução nos termos do art. 22,
inciso V da Lei Complementar nº 64/90, pode-se antecipar o julgamento do processo, conforme art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, dentre outros mecanismos legais que visam preservar a lisura do pleito
eleitoral, tem-se a limitação ao valor das doações realizadas por pessoas físicas aos candidatos e partidos
políticos durante a campanha eleitoral. A matéria é regulada pela Lei das Eleições, a qual estabeleceu que
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador não podem superar R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
Cumpre transcrever o teor do art. 23, §1º e § 1º-A, da Lei das Eleições e o teor do art. 21, §1º, §2º e §7º,
da Resolução TSE nº 23.463/2015, que disciplinou sobre a arrecadação e os gastos de recursos nas Eleições
2016.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido nesta
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Lei para o cargo ao qual concorre.
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido na forma
do art. 4º para o cargo ao qual concorre (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
§ 2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
No presente caso, como ponto incontroverso, verifica-se, pela documentação acostada aos
autos, que o(a) Representado(a) doou, nas Eleições Municipais de 2016, valores estimáveis em dinheiro,
cingindo-se a controvérsia em verificar se o montante doado extrapolou os limites legais para esses tipos de
doações.
Da análise dos autos, constata-se que as doações estimáveis em dinheiro se encontram dentro
dos parâmetros estabelecidos pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.463/2015, tendo em vista que a
prestação relativa à utilização de bens móveis de propriedade do doador, cessão de veículo automotor, não
ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Dessa forma, tendo obedecido os limites legais previstos, verifico que inexiste ilegalidade que
possa ensejar a punição do Representado com a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 23 da Lei nº
9.504/97.
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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III – Dispositivo
Ante o exposto, com base nos artigos 355, I e 487, I do CPC e art. 23, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo improcedente a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se mediante publicação no DJE. Intimação pessoal ao
Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de recurso, arquive-se com as cautelas legais.
Caicó/RN, 11 de julho de 2018.
Juiz LUIZ VILLAÇA

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Diligência - prestação de contas
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO Nº: 162-60.2017.6.20.0025
PROTOCOLO Nº 95.778/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : CLEIDE SILVA - 55333 - VEREADOR - CAICÓ
CNPJ
: 25.517.638/0001-25
Nº CONTROLE: 553331316390RN1531135
DATA ENTREGA: 27/11/2016 às 13:53:05
DATA GERAÇÃO: 08/08/2017 às 09:05:30
PARTIDO POLÍTICO: PSD
Advogado: Dr. George Victor Silva de Medeiros – OAB/RN nº 11.015
Intimação/Diligência
Tendo em vista o disposto no Art. 63, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, fica a candidata em epígrafe, por
meio de seu advogado, intimada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestar, e quando
necessário apresentar a documentação comprobatória, acerca de eventual omissão relativa às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da
Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
14/09/2016 04.634.597/0001WALFREDO LOPES & 1481
87
FILHOS LTDA
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

VALOR (R$)¹
100,04

%²
50,65

Caicó – RN, 10 de julho de 2018.
Paulo André Silva Albuquerque
Analista de Contas
Diligência - prestação de contas
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016

PROCESSO Nº: 217-11.2017.6.20.0025
PROTOCOLO Nº 85.902/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : MARIA QUITERIA DOS SANTOS - 51222 - VEREADOR - CAICÓ
CNPJ
: 25.520.840/0001-06
Nº CONTROLE: 512221316390RN2354426
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 18:45:46
DATA GERAÇÃO: 10/07/2018 às 09:04:43
____________________________________________________________________________________________________________________
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 117

Natal, quinta-feira, 12 de julho de 2018

Página 44

PARTIDO POLÍTICO: PEN
Advogado: Dr. George Victor Silva de Medeiros – OAB/RN nº 11.015

Intimação/Diligência
Tendo em vista o disposto no Art. 63, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, fica a candidata em epígrafe, por
meio de seu advogado, intimada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestar, e quando
necessário apresentar a documentação comprobatória, acerca de eventual omissão relativa às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da
Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
01/10/2016 24.785.949/0001GRAF & BRINDES LTDA - 54
02
ME

VALOR (R$)¹
56,00

%²

Caicó – RN, 11 de julho de 2018.
Paulo André Silva Albuquerque
Analista de Contas
Diligência - prestação de contas
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO Nº: 191-13.2017.6.20.0025
PROTOCOLO Nº 2.192/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : LEDA MAYARA ALVES DA SILVA - 13222 - VEREADOR - CAICO
PARTIDO POLÍTICO: PT
Advogado: Dr. George Victor de Medeiros (OAB/RN 11.015)
Intimação (Diligência)
Tendo em vista o disposto no Art. 63, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, fica a candidata em epígrafe, por
meio de seu advogado, intimada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestar, e quando
necessário apresentar a documentação comprobatória, acerca da devolução da: DÍVIDAS DE CAMPANHA
* Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas
contraídas na campanha, no montante de R$ 500,00, abaixo especificadas, não tendo sido possível aferir a
existência da autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva
circunscrição, acordo expressamente formalizado, no qual conste a origem e o valor da obrigação assumida, os
dados e a anuência do credor, de cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte dos recursos que serão
utilizados para a quitação do débito assumido, conforme dispõe o art. 27, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n.
23.463/2015.

DATA

CPF/CNPJ
11.545.636/000135

FORNECEDOR
JOANES
SOARES
01/10/2016
TEIXEIRA DE MORAIS
00792602412
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

Nº DA NOTA FISCAL
19971

VALOR (R$)¹
500,00

%²
72,46

Caicó – RN, 12 de junho de 2018.
Paulo André Silva Albuquerque
Analista de Contas
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30ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 051/2018-30ZERN
EDITAL N.º 051/2018 – 30ZERN
A Excelentíssima Dra. CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei etc.
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao
determinado na Resolução TSE nº 21.372/2003, será procedida CORREIÇÃO ORDINÁRIA, entre os dias 06
(seis) e 07 (sete) do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito), a partir das 08h (oito horas) da manhã,
nos documentos e procedimentos da 30ª Zona Eleitoral – Macau/RN, com sede no Fórum Eleitoral situado na
Rua Pereira Carneiro, n.º 129-A, Centro, Macau/RN.
Na mesma data poderão ser apresentadas reclamações contra os serviços do cartório.
Ficam suspensos os prazos processuais, ficando prorrogados para o primeiro dia útil seguinte os que se
vencerem nesta(s) data(s).
E para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de
costume.
Dado e passado nesta cidade de Macau, aos 11 (onze) dias do mês de julho de 2018. Eu, ____(Dalliane
Magalhães Sena), Chefe de Cartório, digitei.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
EDITAL 049/2018-30ZERN
EDITAL nº 049/2018-30ZERN
PRAZO (20 DIAS)
A Excelentíssima Dra. Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral –
Macau/RN, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(com prazo de vinte (20) dias, nos termos do artigo 257, III, do Novo Código de Processo Civil), que se
processa(m) por este Juízo Eleitoral prestação(ões) de contas referente(s) ao(s) partido(s) político(s) e seu(s)
presidente(s) e tesoureiro(s) abaixo relacionado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo o presente
para NOTIFICÁ-LO(S) – órgão(s) partidário(s), presidente(s) e/ou tesoureiro(s) –, a fim de que possa(m)
apresentar as contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos do(s) partido(s) político(s), esta
última caso não tenha(m) movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, relativas ao(s)
exercício(s) financeiro(s) abaixo indicado(s), com a devida constituição de advogado (art. 29, incido XX, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, e art. 1º da Resolução TRE-RN n.º 24/2013), no prazo de 72 (setenta e duas)
horas – a contar do término do prazo do edital –, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, sob pena de as referidas contas serem julgadas não prestadas, estando o partido, no âmbito
municipal, sujeito às penas impostas pelo art. 37-A da Lei 9.096/95 e às sanções impostas pelo art. 48 da
Resolução TSE nº 23.546/2017 – inclusive a de suspensão do registro ou a anotação do órgão partidário
municipal junto à Justiça Eleitoral. Vide ANEXOS (Macau e/ou Guamaré).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a)
MM. Juiz(a) publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN, aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2018
(dois mil e dezoito). Eu, ______ Georgefrank dos Santos Melo, servidor do Cartório da 30ª Zona Eleitoral, digitei
o presente edital.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
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Juíza da 30ª Zona Eleitoral

ANEXO I - EDITAL 049/2018
RELAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO
AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA
Patriotas
–
(Guamaré/RN)

Democratas
–
(Guamaré/RN)

PATRI

DEM

Partido Social Cristão –
PSC (Macau/RN)

Partido Social
(Guamaré/RN)

Cristão

Partido
Republicano
Progressista
–
PRP
(Guamaré/RN)
Partido
Socialismo
e
Liberdade
–
PSOL
(Guamaré/RN)

REPRESENTANTE(S) LEGAIS

PROCESSO

Presidente: Francisco José de
Siqueira Nunes
Tesoureiro: Francisco de Assis de
Oliveira
Presidente: Wildemberg Willian de
Macedo Bezerra
Tesoureiro: Rodolfo de Oliveira
Bezerra
Presidente: Mario Uilo França de
Souza
Tesoureiro: Fábio Oliveira de
Lima
Presidente:
Luciana
Santos
Oliveira
Tesoureiro: Eneas Bernardino da
Silva
Presidente: Françual Rodrigues
da Silva
Tesoureiro: Maria do Livramento
Damasceno
Presidente: Irimar de Lima
Ferreira
Tesoureiro: Antonio Jorge Ribeiro
Sieberger

Prestação de Contas N.º
35-73.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.340/2018

EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2017

Prestação de Contas N.º
32-21.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.331/2018

2017

Prestação de Contas N.º
31-36.2018.6.20.0030
Protocolo
N.º
7.326/2018/2017
Prestação de Contas N.º
28-81.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.338/2018

2017

Prestação de Contas N.º
29-66.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.330/2018

2017

Prestação de Contas N.º
34-88.2018.6.20.0030
Protocolo N.º 7.337/2018

2017

2017

PORTARIAS

PORTARIA 004/2018-30ZERN
PORTARIA N.º 004/2018 – 30ª ZERN

A EXMA. DRA. CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, MM JUÍZA DA 30ª ZONA ELEITORAL,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução TSE nº 21.372/2003;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 02/2009 – CRE/RN;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de permanente fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização, nos dias 06 e 07 de agosto de 2018, no horário compreendido entre as 8h e 14h,
de Correição Ordinária no Cartório da 30ª Zona Eleitoral.
Art. 2º Designar a servidora DALLIANE MAGALHÃES SENA para secretariar os trabalhos da Correição.
Art. 3º Suspender, enquanto durar a Correição, os prazos processuais e o atendimento ao público, salvo quando
a situação demandar providência de natureza urgente.
Art. 4º Determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que os processos que se encontrem
com carga aos advogados e ao Representante do Ministério Público Eleitoral sejam devolvidos ao Cartório
Eleitoral até o dia 03 de agosto de 2018, intimando-os para tal providência.
Art. 5º Cientificar o Representante do Ministério Público que oficia perante a 30ª Zona Eleitoral quanto à
realização da Correição.
Art. 6º Determinar a expedição de ofício à Corregedoria Regional Eleitoral deste Estado, ao Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil – Secção RN e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção Macau,
comunicando a abertura das atividades de Correição.
Art. 4º Os casos omissos serão decididos por este Juízo Eleitoral.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se. Cumpra-se.
Macau/RN, 11 de julho de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

37ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 24/2018-37ªZE

PRAZO IMPUGNAÇÃO: 03 DIAS
DE ORDEM do MM. Juiz Eleitoral desta 37ª Zona, Dr. RENAN BRANDÃO DE MENDONÇA, compreendendo os
Municípios de Patu, Messias Targino e Janduís, na forma da Lei etc.
TORNO PÚBLICO aos interessados, sobretudo, ao Ministério Público e aos Partidos Políticos, em cumprimento
ao disposto no §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, contados da publicação no DJE, oferecer 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.
MUNICIPIO
ALMINO
AFONSO
ALMINO
AFONSO
ALMINO
AFONSO
ALMINO
AFONSO
ALMINO
AFONSO
ALMINO
AFONSO
ALMINO
AFONSO
MESSIAS
TARGINO
MESSIAS
TARGINO
MESSIAS
TARGINO
MESSIAS
TARGINO
MESSIAS
TARGINO
MESSIAS
TARGINO
MESSIAS
TARGINO
PATU
PATU
PATU
PATU
PATU

PARTIDO
PMDB

RESPONSÁVEL/CARGO
Clodoaldo Antônio de Paiva/Presidente

PROCESSO
54-58.2018.6.20.0037

PPS

Geruza Angélica Leite Belarmino/Presidente

52-88.2018.6.20.0037

PR

Francisco Augusto de Queiroz/Presidente

17-31.2018.6.20.0037

PRB

Vandenilson Severino da Silva/Presidente

26-90.2018.6.20.0037

PSB

Jorge Batista Torres/Presidente

23-38.2018.6.20.0037

PSC

Delian Carlos de Araújo/Presidente

24-23.2018.6.20.0037

PSD

Francisco Godeiro Carlos Neto/Presidente

25-08.2018.6.20.0037

PMDB

Paulo Harriman Ferreira Targino/Presidente

14-76.2018.6.20.0037

PR

Francisca Shirley Ferreira Targino/Presidente

16-46.2018.6.20.0037

PSD

Carlos Átilla Medeiros de Oliveira/Presidente

22-53.2018.6.20.0037

PSDB

Antenor Laurentino de Medeiros Neto/Presidente

21-68.2018.6.20.0037

PT

Regivania Rodrigues de Almeida/Presidente

15-61.2018.6.20.0037

PC DO B

Francisco de Assis França/Presidente

50-21.2018.6.20.0037

DEM

Paulo Rodrigues Dantas/Presidente

49-36.2018.6.20.0037

DEM
PC DO B
PMDB
PP
PPS

Expedito Alves de Oliveira/Presidente
Maria de Lourdes Medeiros Costa/Presidente
Ednardo Benigno de Moura/Presidente
Ana Karla Figueiredo Cavalcante Costa/Presidente
Manoel Lindomar de Almeida Melo/Presidente

12-09.2018.6.20.0037
32-97.2018.6.20.0037
31-15.2018.6.20.0037
7-84.2018.6.20.0037
13-91.2018.6.20.0037
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PR
PRB
PRP
PSC
PT DO B
PTB
PTC
PTN
PC DO B

Margarida Maria de Aquino/Presidente
Glauber Eduardo Batista da Silva/Presidente
Suetônio Oliveira Moura/Presidente
Genival Tomaz de Medeiros/Presidente
Mitchell Dantas Rocha de Lira/Presidente
Marcos Aurélio Felipe oliveira/Presidente
Luciene Batista Lima Silva/Presidente
José Marcondes Pereira da Costa/Presidente
Antônio Nunes de Paiva Júnior/Presidente

30-30.2018.6.20.0037
27-75.2018.6.20.0037
11-24.2018.6.20.0037
10-39.2018.6.20.0037
9-54.2018.6.20.0037
6-02.2018.6.20.0037
29-45.2018.6.20.0037
8-69.2018.6.20.0037
20-83.2018.6.20.0037

PDT

Jobismar Cortez de Oliveira/Presidente

18-16.2018.6.20.0037

PR

Wellington Bertoldo de lima/Presidente

41-59.2018.6.20.0037

PSB

Ludmila Carlos Amorim de Araújo Rosado/Presidente

34-67.2018.6.20.0037

PSD

Gilneide Maria de Oliveira Lobo/Presidente

19-98.2018.6.20.0037

PT DO B

Claudenildo Dias dos Santos Júnior/vice-presidente

33-82.2018.6.20.0037

E para que se dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral desta 37ª Zona que fosse publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE
do TRE/RN.
Dado e passado nesta cidade de Patu/RN, aos onze dias do mês de julho de 2018 (11/07/2018). Eu, ________,
(José Antonio Viana dos Santos), Chefe de Cartório Eleitoral desta 37ª Zona, DE ORDEM do MM Juiz Eleitoral,
digitei e subscrevi.
José Antonio Viana dos Santos
Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral

47ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

INTIMAÇÃO
Proc. n° 507-91.2016.6.20.0047
Espécie: Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Investigante: Coligação Chegou a hora de mudar I
Advogado: Marcos Antônio Rodrigues de Santana (OAB/RN 12331)
Investigados: Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e outros
Advogados: Abraão Luiz Filgueira Lopes (OAB/RN 9463) e Leonardo Dias de Almeida (OAB/RN 4856)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO:
Cuidam os presentes autos de Ação de investigação judicial eleitoral movida pela Coligação Chegou a
hora de mudar I, que disputou a eleição municipal em 2016 no município de Pendências/RN, em desfavor de
Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e José Maria Alves Bezerra, pela suposta prática de captação ou uso
ilícito de recursos para fins eleitorais, durante a campanha de 2016.
Em apertada síntese, alegou o investigante que os investigados foram indicados e apoiados pelo exprefeito do município de Pendências, Ivan Padilha, havendo suspeitas de utilização de recursos públicos para
benefício da campanha, o que contraria a Lei das Eleições em seu art. 73.
Posteriormente, aduz que o Investigado Fernando Antônio teria recebido recursos de origem irregular,
levantando a suspeita de captação ilícita de recursos, uma vez que, quando do registro de sua candidatura,
declarou não ter bens, mas em sua campanha eleitoral realizou doações para a própria campanha no valor de
R$ 18.233,08 (dezoito mil, duzentos e trinta a três reais e oito centavos).
Destacou também, conforme demonstrado na Impugnação das contas eleitorais, que os Investigados
teriam recebidos doações de algumas pessoas, todas nos valores de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que seria
incomum para pessoas de poucas posses.
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Alegou ainda, além da suspeita de uso de recursos públicos e captação de origem duvidosa, que os
investigados teriam recebido doações de recursos de empresas, camufladas como doações feitas por pessoas
físicas.
Ao final requereu a quebra de sigilo bancário do primeiro investigado, de Francisco de Assis Menezes
da Luz, tesoureiro da Câmara municipal de Pendências, Igor de Souza da Luz, Luciana Gonçalves de Souza da
Luz e Valéria Ingrid Julião de Araújo, além do empréstimo das provas juntadas nos autos da ação de
impugnação de prestação de contas, bem como a sanção de inelegibilidade dos Investigados e cassação de
seus diplomas. Juntou a documentação de fls. 19/34.
Os investigados, regularmente notificados, apresentaram defesa às fls. 38/51, onde alegaram,
preliminarmente, a inadequação da via eleita, justificando não se tratar de investigação de abuso de poder
político ou conduta vedada, mas discussão quanto à arrecadação de recursos e realização de despesas
eleitorais, o que não estaria entre os objetos passíveis de arguição em AIJE, mas de Representação, segundo o
art. 30-A.
Apresentaram também preliminar de inépcia da inicial por ter esta revelado verdadeira confusão de
conceitos, havendo contradição entre as causas próxima e remota, bem como um divórcio entre seus
fundamentos fáticos e a conclusão a que chega.
No mérito sustentou que todos os recursos utilizados na campanha eleitoral foram devidamente
registrados na prestação de contas, ainda que algumas falhas formais cometidas tenham levado a uma inicial
desaprovação, a qual não implicaria necessariamente um juízo de que fora praticada uma arrecadação ilícita de
recursos.
Assevera que a ação não questiona a incursão dos Investigados no art. 30-A, sugerindo, apenas, a
prática de conduta vedada e abuso de poder politico, rechaçando qualquer ocorrência destas.
Em seguida revela que o primeiro Investigado era, à época, Vereador do Município de Pendências,
auferindo rendimentos mensais na ordem de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e que possuía, antes do
pleito eleitoral, reserva em poupança superior a quarenta mil reais, juntando documentos comprobatórios. Cita
um saque realizado em sua poupança no dia 13/07/2016 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Sustenta que tais fatos, aliados à boa poupança que constituiu, o creditaram a ter capacidade
econômica suficiente para dispor de pouco mais de dezoito mil reais em favor de sua candidatura e que, por
equívoco contábil e pelo temor de ser alvo de ações criminosas, acreditou que não precisaria declarar o valor
que dispunha em dinheiro por ocasião do registro de sua candidatura.
Aduz que as doações empreendidas por Francisco de Assis Menezes da Luz, Igor de Souza da Luz,
Luciana Gonçalves de Souza da Luz e Valéria Ingrid Julião de Araújo obedeceram ao limite de 10% sobre os
rendimentos anuais isentos de Imposto de Renda.
No que pertine às caminhonetas mencionadas na inicial, justifica que não houve doação por parte de
pessoas jurídicas, mas locações dos veículos, pelos quais foi pago o preço ajustado, todos devidamente
registrados na prestação de contas, oportunidade que apresentou novamente os contratos.
Por fim, no que se refere ao valor dispendido pela campanha ao Sr. Judson Cesar da Luz Bezerra,
tratou-se de contraprestação pela locação de um veículo reboque, tudo formalizado por contrato e adimplido
mediante cheque da campanha.
Ao final requereram o reconhecimento das preliminares arguidas, com extinção do processo sem
resolução do mérito e, no mérito, a improcedência dos pedidos e juntaram os documentos de fls. 54/89.
Às fls. 101/103 o investigante requereu diligências, às quais o Ministério Público Eleitoral, às fls.
109/115, opinou favoravelmente pela sua realização, tendo sugerido algumas alterações, o que foi deferido às
fls. 118.
Cumpridas as diligências às fls. 125/327, o investigante apresentou novo pedido, requerendo detalhes
da quebra do sigilo juntado aos autos, o que foi cumprido às fls. 372/373v.
Os investigados, às fls. 343/357, se manifestaram a respeito da quebra de sigilo bancário e demais
documentos e juntaram documentos comprobatórios da capacidade econômica do primeiro investigado bem
como dos doadores de sua campanha.
Os investigantes se manifestaram sobre a quebra de sigilo bancário e demais documentos às fls.
375/392, tendo apresentado Alegações Finais reiterativas às fls. 397.
Às fls. 398 decorreu o prazo para Alegações Finais dos investigados, ao passo que o Ministério Público
Eleitoral apresentou parecer ministerial às fls. 399/422 opinando pelo reconhecimento das práticas de captação
ilícita de recursos e abuso de poder econômico pelos Investigados, com a condenação nas penalidades
previstas.
Relatado. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.a) Preliminares:
II.a.a) Inépcia da inicial:
No que se refere à preliminar de inépcia da inicial, esta não merece acolhimento.
De fato, na petição inicial existe acusação de obtenção de vantagens econômicas do Município de
Pendências por parte dos investigados com objetivos eleitoreiros, o que afrontaria o art. 73 da Lei das Eleições.
O que se extrai da análise dos autos, todavia, é que há também denúncia, e bem mais enfática, no que
se refere à prática de captação e gasto ilícito de recurso para fins eleitorais, nos moldes do art. 30-A da Lei das
Eleições.
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Importante esclarecer que os Investigados apresentaram seus argumentos especificamente contra esse
ponto durante toda a instrução processual, apresentando documentos e rebatendo as acusações do investigante.
O reconhecimento da inépcia é sanção conferida à petição inicial acometida de falhas gravíssimas em
sua formação de modo a impossibilitar a prolação de qualquer tutela jurisdicional capaz de sanar o subjacente
conflito de interesses, na linha do que preceitua o art. 330 do Código de Processo Civil vigente.
No presente caso, ficou demonstrado que a falha indicada não é grave. Os fundamentos indicados na
inicial e reforçados durante todo o processo são suficientes para identificar a real pretensão dos Investigantes,
que seria a prática de captação ilícita de recursos por parte dos investigados, possibilitando-se, assim, o
contraditório por parte da defesa e um pronunciamento jurisdicional que solucione a lide, seja a favor ou contra a
pretensão do autor.
Ressalte-se que, a partir de uma concepção mais intervencionista do juiz na compreensão do que a
parte realmente deseja com a propositura da ação, o princípio da correlação ou da congruência sofre nítida
mitigação pelo Código de Processo Civil vigente, que, em seu art. 322, (…), assegura que ‘§ 2º a interpretação
do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé’.
II.a.b) Inadequação da via eleita:
De igual forma, não prospera a pretensão dos Investigados de extinção do processo sem resolução do
mérito por inadequação da via eleita.
Introduzido pela Lei n. 11.300/2006 e alterado em seguida pela Lei n. 12.034/2009, o art. 30-A da Lei n.
9504/97 originou-se da minirreforma eleitoral decorrente da discussão gerada pelo escândalo de corrupção
ocorrido em 2005, conhecido como “mensalão”.
Nas palavras de José Jairo Gomes, a captação ou o gasto ilícito de recursos devem ser comprovados
em regular processo judicial. O §1º do art. 30-A da Lei nº 9504/97 cuidou de explicitar que o procedimento a ser
observado é o da AIJE, prevista no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, senão vejamos:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze)
dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar
condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.
Quanto aos aspectos processuais, o §1º do art. 30-A aplica os mesmos procedimentos presentes no art.
22 da LC n. 64/1990 no que couber. Dessa maneira, sobretudo naquilo que diz respeito às pessoas ou entes
legitimados, à instrução probatória, à audiência e ao julgamento, aplica-se o processo judicial regular, aplicado
no caso da Ação de investigação judicial eleitoral, principalmente nas referentes à captação ilícita de sufrágio e
conduta vedada.
Ao tecer comentários sobre o art. 30-A, assim leciona o Professor e Magistrado Olivar Coneglian
(Eleições: radiografia da Lei 9.504/97 – 2012. 7ª Edição, Editora Juruá), trazendo luminares ensinamentos sobre
o tema:
Até o advento do art. 30-A, faltava no arcabouço jurídico um dispositivo que permitisse formalizar investigação a
respeito de condutas explicitadas na prestação de contas. Com o surgimento do art. 30-A, a prestação de contas
passa a ser objeto de análise mais profunda por parte de partidos e candidatos, tanto no que se refere à
prestação de contas própria, em que o candidato vai ter maior cuidado, quanto no que se refere à prestação de
contas dos outros, principalmente dos adversários políticos, que vai ser examinada com cuidado para verificação
de eventual ilegalidade. (...)
O conteúdo dessa investigação está fixado no texto legal: condutas em desacordo com as normas da lei relativas
à arrecadação e gastos de recursos.
O art. 30-A não permite a investigação para perseguir qualquer outra conduta que não está explicitada no texto
legal, mas tão somente aquela conduta que esteja em desacordo com a lei nos casos de arrecadação de
recursos ou de aplicação desses mesmos recursos.
Mesmo assim, a gama de condutas é bastante ampla, pois qualquer conduta que seja considerada ilícita e que
comporta gastos de recursos financeiros pode preencher o tipo.
A origem principal das provas será, certamente, a prestação de contas, mas não exclusivamente.
Na prestação de contas, aparecem os recursos arrecadados e os gastos. Da análise minuciosa da prestação de
contas é possível tirar provas de que houve recursos arrecadados de forma ilícita, ou houve recursos gastos de
forma ilícita, ou ambas as coisas.
Não há necessidade de que a prestação de contas esteja julgada, com o sinete da irregularidade. A
representação pode tomar por base prestação de contas ainda não julgada.
No entanto, se a prestação de contas foi reprovada e a reprovação está marcada por arrecadação irregular ou
por gastos ilícitos, então já existe até mesmo prova pré-constituída, a alicerçar bastante a investigação.
É por isso que a lei deu um tempo maior para o ajuizamento dessa investigação (até quinze dias depois da
diplomação), já que a prestação de contas só aparece depois da eleição e seu julgamento ocorre antes da
diplomação, pelo menos no caso dos vencedores.
Também não haveria óbice legal a que a investigação ocorresse até mesmo antes da prestação de contas, ou
dentro do período eleitoral, desde que houvesse provas de arrecadação ilícita ou de gastos ilícitos. Observa-se
que no período eleitoral devem ocorrer duas prestações de contas parciais, a serem divulgadas pela internet. Já
aí poderiam ser detectados ilícitos tanto na arrecadação, quanto nos gastos, a ensejar a abertura da
investigação. (...)
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Antes da vigência deste artigo, introduzido pela Lei 11.300/06, já era possível apresentar representação contra
arrecadação ilícita ou gastos ilícitos, por meio do art. 96 da Lei das Eleições. Ou se havia abuso de poder
econômico, por meio da investigação judicial eleitoral (art. 22 da LC 64/90).
Com este artigo, se estabelece um divisor: ofensa genérica contra a Lei 9.504/97 pode provocar a representação
do art. 96 da Lei das Eleições, mas ofensa às disposições da lei que tenham como pano de fundo a arrecadação
de recursos e os gastos de campanha devem ser ajuizadas como investigação judicial eleitoral prevista no art. 22
da LC 64/90.
Como está na Lei 9.504/97, parece que esse art. 30-A apenas elege um rito, nesse caso aquele do art. 22 da LC
64/90. No entanto, com a modificação trazida pela Lei Complementar 135/10, aquilo que se mostrava como
eleição de um rito passou a ser o procedimento correto para a infração, ou seja, uma investigação judicial
eleitoral.
Sendo assim, em face das razões expostas, afasto as questões preliminares suscitadas pela parte
investigada.
Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
II.b) Mérito:
Versam os autos sobre acusação de realização das condutas tipificadas no 30-A da Lei nº 9504/97 (Lei
das Eleições), mais conhecida como captação ou uso ilícito de recurso para fins eleitorais.
Cumpre destacar inicialmente que a prestação de contas apresentada pelos investigados (nº 32253.2016.6.20.0047) encontra-se pendente de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral após ter sido
desaprovada neste Juízo, com a manutenção da desaprovação por parte do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte.
A ação fundada no artigo 30-A da Lei nº 9.504/97 visa a assegurar a lisura e o equilíbrio do pleito
eleitoral por meio da observância, pelos candidatos, de regras que proíbem a arrecadação ilícita de recursos e o
respectivo gasto durante a campanha, em atenção ao princípio constitucional da moralidade.
O entendimento dominante é o da desnecessidade de as ilicitudes identificadas na prestação de contas
apresentarem potencialidade de interferir no pleito, porque inexiste, necessariamente, nexo de causalidade entre
os ilícitos da campanha e a legitimidade do pleito.
É que o bem jurídico tutelado pelo art. 30-A da Lei das Eleições é a moralidade do pleito. Mas, nem toda
infração apta a fundar a desaprovação das contas da campanha é idônea para legitimar a sanção de cassação
do mandato, obtido pelo voto popular. A infração há de ser também grave, ou seja, encerrar relevância jurídica
que, no contexto da campanha eleitoral, conduza à sanção da cassação do diploma.
Mais uma vez me valho do posicionamento do Professor e Magistrado Olivar Coneglian.
A origem principal das provas será, certamente, a prestação de contas, mas não exclusivamente.
Na prestação de contas, aparecem os recursos arrecadados e os gastos. Da análise minuciosa da prestação de
contas é possível tirar provas de que houve recursos arrecadados de forma ilícita, ou houve recursos gastos de
forma ilícita, ou ambas as coisas.
Não há necessidade de que a prestação de contas esteja julgada, com o sinete da irregularidade. A
representação pode tomar por base prestação de contas ainda não julgada.
No entanto, se a prestação de contas foi reprovada e a reprovação está marcada por arrecadação irregular ou
por gastos ilícitos, então já existe até mesmo prova pré-constituída, a alicerçar bastante a investigação.
É por isso que a lei deu um tempo maior para o ajuizamento dessa investigação (até quinze dias depois da
diplomação), já que a prestação de contas só aparece depois da eleição e seu julgamento ocorre antes da
diplomação, pelo menos no caso dos vencedores.
II.b.a) Da ação por conduta vedada:
No que concerne à suposta utilização de recursos públicos obtidos do município de Pendências com
objetivos eleitoreiros, não há nos autos qualquer documento que comprove tal alegação.
Nesse sentido, não há que se falar em ação por conduta vedada por parte do ex-prefeito Ivan Padilha, o
que afrontaria o art. 73 da Lei das eleições. O mesmo sequer foi incluído como investigado na presente ação.
II.b.b) Das doações para a própria campanha:
A Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) traz em seu art. 11 o rol de documentos que devem instruir o
registro de candidatura dos candidatos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove
horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
I – cópia da ata a que se refere o art. 8º;
II – autorização do candidato, por escrito;
III – prova de filiação partidária;
IV – declaração de bens, assinada pelo candidato;
V – cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na
circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;
VI – certidão de quitação eleitoral;
VII – certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
VIII – fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do
disposto no § 1º do art. 59;
IX – propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador de estado e a presidente da República.
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A Resolução TSE nº 23463/2015, que tratou sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de 2016, traz em seu art. 14 os recursos
destinados às campanhas eleitorais que são admitidos.
Art.14. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, somente são admitidos
quando provenientes de:
I - recursos próprios dos candidatos;
II - doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas;
III - doações de outros partidos políticos e de outros candidatos;
IV - comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo
candidato ou pelo partido político;
V - recursos próprios dos partidos políticos, desde que identificada a sua origem e que sejam provenientes:
a) do Fundo Partidário, de que trata o art. 38 da Lei nº 9.096/1995;
b) de doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos;
c) de contribuição dos seus filiados;
d) da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação;
VI - receitas decorrentes da aplicação financeira dos recursos de campanha.
Não restam dúvidas, assim, que os candidatos podem fazer doações para a própria campanha desde
que, logicamente, possuam capacidade financeira, a qual é atestada pela declaração de bens apresentada na
ocasião do registro de candidatura.
A apresentação da relação de bens para fins de registro de candidatura serve como parâmetro para a
análise da variação patrimonial durante a campanha eleitoral e o curso do mandato.
Os bens próprios dos candidatos somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da candidatura. Tal
exigência se dá para possibilitar o adequado exame das contas de campanha dos candidatos, sendo possível
analisar a origem dos recursos utilizados.
No caso dos autos, é incontroversa a utilização de recursos próprios no custeio da campanha eleitoral
do primeiro investigado na significativa quantia de R$ 18.233,08 (dezoito mil, duzentos e trinta a três reais e oito
centavos).
Ocorre que, como também confessado, o primeiro Investigado, na ocasião do registro de sua
candidatura, declarou não possuir nenhum bem, seja móvel, imóvel ou alguma quantia em espécie em seu
poder.
Nesse sentido, o fato do primeiro investigado ter declarado não possuir bens e posteriormente admitido
a utilização de recursos próprios em significativa quantia compromete sobremaneira a fiscalização da Justiça
eleitoral, prejudicando a transparência e confiabilidade das contas de campanha.
A gravidade da conduta se dá também pelo desatendimento à legislação aplicada à espécie. Ainda que
a quantia tivesse sido declarada, a doação do aludido numerário deveria ter sido realizada mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário, nos termos dispostos no art. 18
da Resolução TSE nº 23463/2015, como bem observado pela relatora do Acórdão que manteve a desaprovação
das contas de campanha.
Some-se a isso a capacidade financeira do primeiro investigado não ser suficiente para realizar o
dispêndio da mencionada quantia.
Apesar de seu subsídio quando Vereador ser na ordem de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),
cumpre observar que havia descontos legais o que lhe rendia ao final do mês o líquido de R$ 1.988,30 (hum mil,
novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), como se depreende da documentação apresentada na
defesa, especificamente as fls. 62/68.
Analisando a quebra de sigilo bancário, fls. 292/297v, observa-se que o subsídio do primeiro investigado
foi reduzido significativamente a partir do mês de março de 2016, quando recebeu R$ 1.384,87 (hum mil,
trezentos e oitenta quatro reais e oitenta e sete centavos). Já no mês de abril a redução foi maior ainda, quando
passou a receber, até o mês de agosto, R$ 782,00 (setecentos e oitenta e dois reais).
Importante esclarecer que, das doações realizadas para a própria campanha, o montante de R$
18.233,08 (dezoito mil, duzentos e trinta a três reais e oito centavos), representou 23% das receitas de
campanha dos investigados.
Com isso, as alegações de que possuíam capacidade econômica e de que houve equívoco contábil não
socorrem os investigados, não havendo justificativa para tamanho desacordo à legislação eleitoral.
II.b.c) Das doações realizadas por terceiros e movimentação financeira:
A inicial noticia também doações realizadas em favor da campanha por pessoas físicas que não
possuíam capacidade financeira para tanto.
Informa que Francisco de Assis Menezes da Luz, tesoureiro da Câmara municipal de Pendências, Igor
de Souza da Luz, Luciana Gonçalves de Souza da Luz e Valéria Ingrid Julião de Araújo fizeram doações, todas
no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Os próprios investigados apresentaram os recibos das doações,
conforme fls. 171/175.
De acordo com as informações obtidas pela quebra de sigilo bancário, fls. 235/325, percebe-se que os
doadores praticamente não possuíam saldo em suas contas antes das eleições. No entanto, no período eleitoral
dispunham do saldo exato para efetivar as doações.
No caso de Igor de Souza Luz (fls. 237/257) verifica-se que a partir do mês de junho de 2016 sua saúde
financeira se mostrava bastante comprometida, sendo que o saldo final disponível no mês de setembro é de
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apenas R$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos). No mês de outubro, quando realizou a doação para a
campanha dos investigados (fls. 172), seu saldo final foi de somente R$ 22,41 (vinte e dois reais e quarenta e um
centavos).
Já Luciana Gonçalves de Souza da Luz (fls. 258/270) em alguns meses do ano de 2016 apresenta
saldo zerado em sua conta-corrente e reduzidíssimo em outros, como em maio e julho, R$ 1,62 (hum real e
sessenta e dois centavos) e R$ 1,50 (hum real e cinquenta centavos) respectivamente.
No mês de outubro, quando realizou a doação para a campanha dos investigados (fls. 174), seu saldo
final foi de somente R$ 9,37 (nove reais e trinta e sete centavos), sendo que, de forma suspeita, no dia
10/10/2016, quando realiza a doação, recebe um depósito no valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais),
conforme fls. 265v. De forma mais suspeita ainda, no dia seguinte efetua um pagamento no valor de R$ 201,21
(duzentos e um reais e vinte e um centavos), o que “fecharia a conta” do depósito recebido.
A situação de Igor de Souza Luz é mais estranha ainda. Observa-se em seu extrato (fls. 284/288) que
sua conta-corrente passou praticamente todo o ano de 2016 com saldo negativo. No mês de outubro, quando
realizou a doação, sua conta possuía em média um saldo negativo na ordem de quatro mil reais.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte condenou, pela primeira vez, a prática ilícita da
utilização de pessoa física como “laranja”, para ocultar a verdadeira origem da doação. O processo foi relatado
pelo juiz André Luís de Medeiros Pereira (Recurso eleitoral Nº 1-45.2017.6.20.0059.
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - ART. 30-A DA LEI N.º 9.504/97 - CAPTAÇÃO OU GASTOS
ILÍCITOS DE RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS - DOAÇÃO EFETUADA POR PESSOA FÍSICA
ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE, UTILIZADA COMO "LARANJA" PARA OCULTAR O VERDADEIRO
DOADOR - ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - DESPROVIMENTO.
Caracteriza captação ilícita de recursos, de forma a atrair a sanção do § 2º do art. 30-A da Lei n.º 9.504/97, a
doação de campanha eleitoral em prol de candidato efetuada por pessoa física que não detém capacidade
econômica de arcar com tal ato de liberalidade financeira, não restando dúvidas de que apenas "emprestou" seu
CPF, ou seja, serviu de mero "laranja" para encobrir o verdadeiro doador, configurando, portanto, arrecadação
de recursos de origem não identificada. De acordo com o autor José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 12ª ed. - São
Paulo: Atlas, 2016, p. 714), "o termo captação ilícita remete tanto à fonte quanto à forma de obtenção de
recursos. Assim, abrange não só o recebimento de recursos de fontes ilícitas e vedadas (vide art. 24 da LE),
como também sua obtenção de modo ilícito, embora aqui a fonte seja legal". A doação por pessoa física não é
ilícita nem vedada, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição, mas não é plausível que um doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada - e
comprovada - para fins de deferimento de sua inscrição no programa social do governo federal denominado
Bolsa Família, tenha capacidade financeira de arcar com doações de campanha eleitoral no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais) no intervalo de pouco mais de um mês. A eleição de 2016 foi a primeira em que foram
admitidas somente as doações por pessoas físicas a campanhas eleitorais, após a edição da Lei n.º
13.165/2015, que proibiu as doações de pessoas jurídicas, revogando o art. 81 da Lei n.º 9.504/97, sobretudo
após os efeitos danosos da corrupção descortinada pela operação Lava Jato, e mais, diante de uma conjuntura
em que nossa sociedade se mobiliza para expurgar práticas tão comuns em campanhas eleitorais, mas
totalmente rechaçadas pela lei e pela ética. Com isso, as doações de pessoas físicas nas eleições de 2016
devem ser analisadas com rigor sob todos os aspectos, visando ao aprimoramento dos instrumentos de controle
das prestações de contas, cuja apreciação deve ocorrer de modo mais acurado, a fim de se coibir que, no lugar
das doações das pessoas jurídicas, sejam arrecadados recursos de fontes que, camufladas de legalidade,
tragam em sua essência formas absolutamente reprováveis, como a utilização de "laranjas" para ocultar a
verdadeira origem do dinheiro. Remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apurar possível
prática de ilícito penal.
Os argumentos lançados às fls. 343/357 não são suficientes para comprovar a capacidade financeira do
primeiro investigado e dos doadores citados no processo.
A movimentação na conta pessoal do investigado também levanta suspeitas, conforme fls. 292/294. As
entradas e saídas de valores nos meses de setembro e outubro são bastante consideráveis em relação à
movimentação anterior.
No dia 27/09/2016 são realizados dois depósitos não identificados na conta pessoal do investigado,
totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em seguida, nos dias 29/09/2016 e 30/09/2016 o investigado fez duas
doações para a própria campanha que totalizaram R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fls. 152/153.
No dia 06/10/2016 houve dois depósitos na conta do investigado que totalizaram R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). No mesmo dia e no dia seguinte o investigado fez duas doações para a própria campanha que totalizaram
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fls. 154/155.
No dia 10/10/2016 houve depósitos que somaram R$ 8.490,00 (oito mil, quatrocentos e noventa reais).
No mesmo dia o investigado doa para a própria campanha R$ 1.000,00 (hum mil reais), fls. 156, e saca R$
7.000,00 (sete mil reais). Ainda em 10/10/2016 sete pessoas doam a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
para a campanha do investigado, dentre eles os citados acima.
No dia 14/10/2016 são realizados sete depósitos que totalizaram R$ 11.000,00 (onze mil reais). No
mesmo dia o investigado doa para a própria campanha R$ 3.000,00 (três mil reais), fls. 157.
Nos dias 18/10/2016 houve depósito no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Em seguida, no dia
21/10/2016 o investigado realiza duas doações para a própria campanha nos valores de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, fls. 158/159.
No dia 24/10/2016 ainda há depósito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No dia seguinte o
investigado doa para a própria campanha R$ 2.733,08 (dois mil, setecentos e trinta e três reais e oito centavos).
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É importante mencionar que todos os mencionados depósitos foram realizados na conta pessoal do
investigado, sendo necessário recordar que não houve declaração de bens na ocasião do registro de
candidatura.
É impossível identificar a origem dessa quantia, sendo certo que houve emprego de recursos de origem
duvidosa em sua campanha eleitoral, o que caracteriza a prática de caixa dois, conduta ilícita e punível com a
cassação do mandato, nos termos do art. 30-A da Lei das eleições, tudo nos termos do parecer apresentado
pelo Ministério Público Eleitoral.
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO FUNDADA NO ART. 30-A DA LEI DAS
ELEIÇÕES. VEREADOR. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RELEVÂNCIA
JURÍDICA. DEMONSTRADA. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. CONDUTA COMPROMETEDORA DA
MORALIDADE DA ELEIÇÃO. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. 1- Como sabido, na representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/96 - no âmbito da qual se
apuram condutas em desacordo com as normas relativas à arrecadação e gastos de recursos - o bem jurídico
tutelado é a lisura da campanha eleitoral, considerando a transparência e a moralidade dos recursos financeiros
utilizados pelos candidatos e partidos políticos, de modo a coibir a presença de dinheiro oriundo de caixa dois e
fonte vedada (TSE, REspe nº 1-11/PA, j. 3.5.2016, rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJe13.6.2016).
(Recurso eleitoral nº 640-24, de 28 de Novembro de 2017, Rel. Juiz Wlademir Soares Capistrano, publicado no
DJE de 01/12/2017)
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO
DE PODER ECONÔMICO. CAIXA DOIS. CONFIGURAÇÃO. POTENCIALIDADE PARA INFLUENCIAR NO
RESULTADO DO PLEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A utilização de '‘caixa dois’' configura abuso de poder
econômico, com a força de influenciar ilicitamente o resultado do pleito. 2. O abuso de poder econômico implica
desequilíbrio nos meios conducentes à obtenção da preferência do eleitorado, bem como conspurca a
legitimidade e normalidade do pleito. 3. A aprovação das contas de campanha não obsta o ajuizamento de ação
que visa a apurar eventual abuso de poder econômico. Precedentes. 4. O nexo de causalidade quanto à
influência das condutas no pleito eleitoral é tão-somente indiciário; não é necessário demonstrar que os atos
praticados foram determinantes do resultado da competição; basta ressair dos autos a probabilidade de que os
fatos se revestiram de desproporcionalidade de meios. 5. O Tribunal Superior Eleitoral tem sido firme no sentido
que são imediatos os efeitos das decisões proferidas pelos Regionais em sede de ação de impugnação de
mandato eletivo, aguardando-se tão-só a publicação do respectivo acórdão. Não há que se falar na aplicação do
art. 15 da Lei Complementar nº 64/90 nos casos de cassação de mandato. 6. Recurso desprovido.
(TSE - RESPE: 28387 GO, Relator: CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO, Data de Julgamento:
19/12/2007, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume I, Data 4/2/2008, Página 8)
II.b.d) Das doações realizadas por pessoas jurídicas:
No que refere ao relacionamento da campanha do investigado com pessoas jurídicas, há evidências,
levantadas pelo investigante e reconhecidas pelo Ministério Público Eleitoral, de que houve uma efetiva doação
de bem móvel para a campanha eleitoral por pessoa jurídica, em desacordo com a lei eleitoral.
A douta relatora que julgou o recurso da prestação de contas dos investigados também reconheceu
inconsistências, o que motivou a manutenção da desaprovação.
São apontadas obscuridades nos contratos de sublocação firmados, além do estranho fato de que as
empresas Pactual Construções LTDA e Gracimar da Cunha Lima – ME não possuírem como atividade principal a
locação de veículos, mas terem firmado contratos de locação com a empresa HC Marcelino.
O Ministério Público Eleitoral também levantou suspeita com relação aos valores firmados nos
contratos, muito abaixo da média praticada no mercado.
No entanto, analisando detidamente a documentação carreada aos autos, tenho convicção da
realização de doações por parte das pessoas jurídicas para a campanha eleitoral. E o mais grave, com o
cometimento de ilícitos penais. Explico.
Na tentativa de mascarar tais doações, os investigados simularam a celebração de dois contratos de
locação das empresas Pactual Construções LTDA e Gracimar da Cunha Lima – ME com a empresa HC
Marcelino Comércio Serviços e Locações – ME, conforme contratos de fls. 76/77 e 79/80 respectivamente.
Os contratos teriam como objetos duas caminhonetas NISSAN/FRONTIER, placas OJU-8239 e OWJ8127, e seriam firmados na mesma data, 18/08/2016, na presença das mesmas testemunhas.
Importante esclarecer desde já que há erro formal de grafia quanto à placa do primeiro veículo, uma vez
que consta nos aludidos contratos OJU-8039, quando na verdade o correto é OJU-8239, conforme CRLV de fls.
216.
Em seguida a empresa HC Marcelino sublocaria os veículos à campanha dos investigados, conforme
contrato de fls. 70/71, firmado em 20/08/2016, também na presença das mesmas testemunhas dos contratos de
locação. Foram juntados nota fiscal, recibo e o cheque que comprovaria o pagamento (fls. 72/74), tudo para dar
aparência de licitude aos recursos dispendidos.
Durante a instrução processual, após intimação deste Juízo para que as pessoas envolvidas no
esquema prestassem esclarecimentos, a Pactual Construções LTDA., às fls. 210/218 apresentou sua versão e
juntou os documentos solicitados, dentre eles o contrato de locação que seria firmado com a HC Marcelino (fls.
213/214).
No entanto, fazendo uma breve comparação entre o referido contrato apresentado pela Pactual (fls.
213/214) e o mesmo contrato de locação apresentado pelos investigados em sua defesa (fls. 76/77), é fácil
perceber a adulteração ocorrida na segunda folha do contrato, dado que não correspondem à mesma data nem
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apontam a mesma testemunha, embora se refiram ao mesmo documento (contrato de locação de veículo nº
09/2016).
O contrato entre a Pactual Construções LTDA – EPP e a H C Marcelino Comércio Serviços e Locações
– ME, em verdade, teria sido firmado em 03/09/2016 (fls. 213/214), data que seria posterior à suposta celebração
do contrato de sublocação firmados entre H C Marcelino Comércio Serviços e Locações – ME e o candidato
Fernando Antônio Bezerra de Medeiros, que teria sido firmado em 20/08/2016.
Provavelmente para ajustar a data e dar aparência de legalidade à sucessão de contratos (já que,
segundo os investigados, teria ocorrido primeiramente uma locação de veículo, seguindo-se de sublocação
direcionada ao candidato), foi alterada a segunda folha do instrumento contratual, a fim de fazer constar uma
data anterior ao contrato de sublocação.
Consta como alterado também o nome de uma das testemunhas, passando a constar a assinatura do
Sr. Zilmar Kézio (fl. 77), que prestou serviços para a campanha eleitoral dos investigados, em vez de Tanilda
Marcelino, que figurava como testemunha na via de fl. 214.
Ressalte-se que a outra testemunha dos contratos foi o Sr. Telmo Antônio Rodrigues Marcelino,
cadastrado no CPF sob o nº 423.030.364-53, que era o representante da Coligação Unidos para a vitória, da
qual os investigados fizeram parte.
A Lei das eleições não mais prevê a possibilidade de doações de pessoas jurídicas para as campanhas
eleitorais. A mudança foi introduzida pela mais recente Reforma Eleitoral (Lei nº 13.165/2015) e regulamentada
na Resolução TSE nº 23.463/2015:
Art. 25. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
II - origem estrangeira;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública.
§ 1º O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido
ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira.
§ 2º O comprovante de devolução pode ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até cinco
dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas.
§ 3º A transferência de recurso recebido de fonte vedada para outro órgão partidário ou candidato não isenta o
donatário da obrigação prevista no § 1º.
§ 4º O beneficiário de transferência cuja origem seja considerada fonte vedada pela Justiça Eleitoral responde
solidariamente pela irregularidade e as consequências serão aferidas por ocasião do julgamento das respectivas
contas.
§ 5º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de fonte vedada não impedem, se for o
caso, a reprovação das contas, quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente,
dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e do art. 14, §10 da Constituição da República.
Por tudo exposto, tenho como gravíssimas todas as condutas realizadas pelos investigados, tanto a
prática de uso de “laranjas” como forma de ocultar os reais doadores de recursos de campanha, quanto a
falsificação e o uso do contrato de locação com o intuito de dar um ar de legalidade à sublocação supostamente
firmada posteriormente, razão pela qual entendo cabível a aplicação das sanções dispostas no art. 30-A, §2º da
Lei das eleições.
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze)
dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar
condutas em desacordo com as normas desta Lei,
§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar
nº 64/90, no que couber.
§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de
3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
Uma democracia representativa exige eleição livre, justa e igualitária.
Nessa linha de pensar, tem-se que todos os candidatos na disputa pela conquista do poder devem se
pautar pela liberdade de se expressar e agir, bem como disponham das mesmas oportunidades para a conquista
do voto do eleitor, coibindo-se qualquer tipo de abuso de poder.
O uso legal do poder durante o pleito eleitoral não só é permitido como previsto, no entanto, quando se
põe em risco a lisura das eleições e a legitimidade do mandato popular, face uma atuação abusiva desse poder,
seja pelo candidato ou partido político, deve reprimir-se esse comportamento.
Considerando o resultado das eleições de 2016 para prefeito no município de Pendências, onde houve
a margem mínima de 104 votos em favor dos investigados, entendo como determinante as condutas ilícitas
perpetradas pelos investigados, através das provas firmes, robustas e incontestes dos autos, comprometendo a
moralidade da eleição e influenciando diretamente no resultado final.
A aplicação da pena em comento ao caso concreto evidencia-se proporcional e razoável, uma vez que
os atos praticados imputam-se como gravíssimos, havendo inclusive sérios indícios de uso de documento falso,
conduta inclusive prevista como crime no Código Penal (art. 304 do Código Penal), devendo o julgador, em
casos tais, aplicar a lei de modo a coibir condutas por ela vedadas.
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Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso do poder econômico. Contratação de cabos eleitorais.
1. Tendo em vista o conjunto de fatores assinalados pela Corte de origem - tais como número de cabos eleitorais
contratados, respectivo percentual em face do eleitorado da localidade, diferença de votos entre o primeiro e o
segundo colocados e gasto despendido pelos investigados em campanha - e o fato de se tratar de pequeno
município e, ainda, de campanha eleitoral alusiva à renovação de pleito, está correta a conclusão das instâncias
ordinárias quanto à caracterização de abuso do poder econômico. [...]
(REspe 81-39/PR, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 8/10/2012).
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, JULGO PROCEDENTE a
pretensão deduzida na presente ação, em vista da captação ilícita de recursos com fins eleitorais, na esteira do
art. 30-A da Lei nº 9.504/97, cassando os diplomas outorgados a Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e José
Maria Alves Bezerra, aplicando-lhes a inelegibilidade pelo prazo de oito (08) anos, a contar de outubro de 2016,
oportunidade em que RESOLVO o MÉRITO da causa, a teor do art. 487, inc. I, do CPC.
Retiro o segredo de justiça decretado no Despacho de fls. 326.
Publique-se no DJe/TRE/RN para ciência das partes e de seu advogado.
Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças do Cartório Eleitoral.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, oficie-se o Ministério Público Federal, com cópias das fls. 38/89 e 210/218,
para providências quanto à apuração de eventuais crimes praticados.
Em seguida, remetam-se aos autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para providências quanto à
realização de eleição suplementar.
Expedientes necessários.
Pendências/RN, 11/07/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

DECISÕES E DESPACHOS

INTIMAÇÃO
Processo n° 30-97.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerente: Partido Social Democrático/PSD de Carnaubais e outros
Advogado: Mário Luiz de Albuquerque Cavalcante (OAB/RN 8871)
DESPACHO
Tendo em vista a Certidão de fls. 09 e a documentação de fls. 10/13, intimem-se os responsáveis pelo partido
requerente, por seu representante legal, para esclarecer as inconsistências observadas no Parecer técnico de
fls. 14 no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 35, § 6º da resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Pendências/RN, 11/07/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

49ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO PENAL Nº 17-78.2012.6.20.0057
AÇÃO PENAL Nº 17-78.2012.6.20.0057
SADP: 21.559/2012
DENUNCIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADOS(S) : ANAXIMANDRO RODRIGUES DO VALE COSTA
ADVOGADO
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER – OAB/RN 3292
DENUNCIADO(S) : FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA
ADVOGADO
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER – OAB/RN 3292
DENUNCIADOS(S) : FRANCISCO ERINALDO AVELINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO NORTE ( POR MEIO DO
DEFENSOR VINICIUS FREIRE VINHAS - DPU/NATAL/RN)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO NORTE ( POR MEIO DO
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DEFENSOR ANDRE CARNEIRO LEÃO - DPU/NATAL/RN)
DENUNCIADOS(S) : ADONIAS FRANCISCO DE MELO
ADVOGADO
: ROQUE SCHINEIDER CAVALCANTE - OAB/RN10150
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO NORTE ( POR MEIO DO
DEFENSOR VINICIUS FREIRE VINHAS - DPU/NATAL/RN)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO NORTE ( POR MEIO DO
DEFENSOR ANDRE CARNEIRO LEÃO - DPU/NATAL/RN)
DESPACHO
Vistos etc.
Transitada em julgada a decisão condenatória, determino:
a) lancem-se os nomes dos condenados no rol de culpados do Órgão Judiciário;
b) realizem-se no Cadastro Nacional de Eleitores, os registros necessários à suspensão dos direitos políticos dos
condenados, nos termos da legislação de regência;
c) expeçam-se guias individuais para o cumprimento das penas aplicadas a cada um, nos termos dos arts. 674 e
676, do Código de Processo Penal, juntando-se cópias da sentença e do(s) acórdão(s) proferidos, assim como
da certidão de trânsito em julgado;
d) considerando que as penas restritivas de direito serão, ao menos inicialmente, acompanhadas e fiscalizadas
pelo Cartório Eleitoral desta 49ª Zona, autuem-se as guias emitidas em processos individuais, na classe
“Execução Penal”, designando-se, em cada processo, audiência individual de admoestação para definição dos
termos do cumprimento da pena respectiva, intimando-se os apenados para comparecimento na data e hora
designadas;
e) dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral, por carga dos autos de execução penal, para comparecimento às
audiências designadas e acompanhamento do cumprimento das penas aplicadas;
f) desde logo, determino que seja expedida GRU específica para a pena de multa aplicada a cada um, intimandose para pagamento, no prazo legal, advertindo-se que o não pagamento ensejará registro na Dívida Ativa da
União com possibilidade de cobrança mediante executivo fiscal;
g) comunique-se, por ofício, ao Departamento de Polícia Federal para o registro da condenação nos sistemas
próprios do Ministério da Justiça.
h) traslade-se cópia do presente despacho em cada processo de execução penal autuado.
Adotadas as providências determinadas e, em não havendo mais nenhuma medida pendente, ARQUIVE-SE o
presente feito criminal com baixa respectiva.
CUMPRA-SE, observadas as cautelas legais.
Mossoró, 09.07.2018.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª Zona

51ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo 450-61.2016.6.20.0051
Processo n.º: 450-61.2016.6.20.0051 (protocolo n.º 89.349/2016)
Interessado(a): Emerson Inácio Souza de Oliveira
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de procedimento administrativo instaurado ex offício, a partir de relatório do chefe do
cartório desta 51.ª Zona, em que informa que o(a) eleitor(a) acima identificado(a) deixou de comparecer aos
trabalhos eleitorais nas eleições municipais de 2016, para exercer função na mesa receptora de votos, mesmo
após de devidamente convocado(a) pela Justiça Eleitoral, conforme documentos anexados ao referido relatório.
Citado(a), o(a) interessado(a) apresentou justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais.
Instado a se pronunciar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela não aplicação da multa ao mesário diante da
prova do que foi alegado.
Este é o relatório. Decido.
O art. 379, da Lei n.º 4.737/65 (Código Eleitoral), considera como relevantes os serviços prestados pelos
mesários e componentes das Juntas Apuradoras.
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Essa atuação é dever cívico, ao qual não é possível se furtar sem justa causa, havendo esta de ser apresentada
ao Juiz Eleitoral, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se infringir o contido no art. 124, do Código Eleitoral.
No presente caso, o(a) mesário(a) apresentou justificativa de sua ausência ao ato, juntando atestado médico.
Por esse motivo, dispenso o pagamento de multa, determinando o lançamento do pertinente ASE (Atualização
da Situação do Eleitor) na inscrição eleitoral do(a) referido(a) mesário(a).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa.
São Gonçalo do Amarante (RN), 27 de junho de 2018.
Josane Peixoto Noronha
Juíza Eleitoral

53ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº. 16-95.2018.6.20.0053
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
MUNICÍPIO: BOA SAÚDE/RN
ADVOGADO: LUÍS HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA (OAB/RN 4264)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo referente ao Partido Democratas – DEM, diretório municipal de Boa Saúde/RN, com
fundamento na Lei 9096/95 e nas Resoluções nº 23.464/2015 e 23.546/2017, ambas do Tribunal Superior
Eleitoral, que apresentou, tempestivamente, perante este Juízo Eleitoral, conforme documentos hospedados às
fls. retro, a prestação de contas sem movimentação financeira relativa à arrecadação e aplicação de recursos
referentes ao exercício financeiro do ano de 2017.
Publicado o Edital de intimação, transcorreu o prazo legal sem manifestação dos interessados. O Cartório
Eleitoral, após verificação detalhada, emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas do
partido em epígrafe.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou, também, pela aprovação das contas sem ressalvas.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Efetivamente compulsando os autos e do exame do presente feito e dos dados que constam nos sistemas da
Justiça Eleitoral, vê-se que as contas, apresentadas pela agremiação partidária em comento, obedecem aos
ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.096/95 e Resoluções n° 23.464/15 e 23.546/17- TSE, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Assim sendo, diante do exposto, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais, APROVADA a prestação
de contas em apreço, referente ao exercício financeiro 2017, nos termos do artigo 46, I, da Resolução nº
23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, atualize-se as informações do sistema SICO e arquive-se observando as cautelas
legais.
Tangará-RN, 10 de julho de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN
PROCESSO Nº. 13-43.2018.6.20.0053
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
MUNICÍPIO: BOA SAÚDE/RN
ADVOGADO: BARTUS JOSE CAMARA DE LIMA (OAB/RN 3065)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo referente ao Partido Socialista Brasileiro – PSB, diretório municipal de Boa Saúde/RN, com
fundamento na Lei 9096/95 e nas Resoluções nº 23.464/2015 e 23.546/2017, ambas do Tribunal Superior
Eleitoral, que apresentou, tempestivamente, perante este Juízo Eleitoral, conforme documentos hospedados às
fls. retro, a prestação de contas sem movimentação financeira relativa à arrecadação e aplicação de recursos
referentes ao exercício financeiro do ano de 2017.
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Publicado o Edital de intimação, transcorreu o prazo legal sem manifestação dos interessados. O Cartório
Eleitoral, após verificação detalhada, emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas do
partido em epígrafe.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou, também, pela aprovação das contas sem ressalvas.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Efetivamente compulsando os autos e do exame do presente feito e dos dados que constam nos sistemas da
Justiça Eleitoral, vê-se que as contas, apresentadas pela agremiação partidária em comento, obedecem aos
ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.096/95 e Resoluções n° 23.464/15 e 23.546/17- TSE, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Assim sendo, diante do exposto, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais, APROVADA a prestação
de contas em apreço, referente ao exercício financeiro 2017, nos termos do artigo 46, I, da Resolução nº
23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, atualize-se as informações do sistema SICO e arquive-se observando as cautelas
legais.
Tangará-RN, 10 de julho de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN
PROCESSO Nº. 12-58.2018.6.20.0053
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
MUNICÍPIO: BOA SAÚDE/RN
ADVOGADO: RENATA ANDRADE RODRIGUES (OAB/RN 11401)
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo referente ao Partido Social Democrático – PSD, diretório municipal de Boa Saúde/RN, com
fundamento na Lei 9096/95 e nas Resoluções nº 23.464/2015 e 23.546/2017, ambas do Tribunal Superior
Eleitoral, que apresentou, tempestivamente, perante este Juízo Eleitoral, conforme documentos hospedados às
fls. retro, a prestação de contas sem movimentação financeira relativa à arrecadação e aplicação de recursos
referentes ao exercício financeiro do ano de 2017.
Publicado o Edital de intimação, transcorreu o prazo legal sem manifestação dos interessados. O Cartório
Eleitoral, após verificação detalhada, emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas do
partido em epígrafe.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou, também, pela aprovação das contas sem ressalvas.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Efetivamente compulsando os autos e do exame do presente feito e dos dados que constam nos sistemas da
Justiça Eleitoral, vê-se que as contas, apresentadas pela agremiação partidária em comento, obedecem aos
ditames da legislação que rege a matéria, Lei n° 9.096/95 e Resoluções n° 23.464/15 e 23.546/17- TSE, razão
pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
Assim sendo, diante do exposto, julgo por sentença, para que surta seus efeitos legais, APROVADA a prestação
de contas em apreço, referente ao exercício financeiro 2017, nos termos do artigo 46, I, da Resolução nº
23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, atualize-se as informações do sistema SICO e arquive-se observando as cautelas
legais.
Tangará-RN, 10 de julho de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal na 53ª ZE/RN
Processo nº 427-17.2013.6.20.0053
Assunto: Ação Penal – Alistamento / Transferência Eleitoral
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Marleide Silva Calixto
SENTENÇA
EMENTA: EMENTA: PENAL. ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. TRANSCURSO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO SEM
REVOGAÇÃO. ART. 89, §5º, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Vistos etc.
MARLEIDE SILVA CALIXTO, já qualificado nos presentes autos, foi denunciado como incurso nas penas do art.
289 do Código Eleitoral, por inscrever-se fraudulentamente eleitor.
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O representante do Ministério Público Eleitoral, em exercício perante esta 53ª Zona Eleitoral, formulou proposta
de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pelo denunciado, tendo sido homologada aos 16
(dezesseis dias) de junho de 2016.
Expirado o período de realização da suspensão condicional do processo, sem notícia de descumprimento das
condições impostas, requereu o Ministério Público Eleitoral a extinção da punibilidade pelo fato típico objeto dos
presentes autos.
É o que importa relatar. Fundamento e decido.
Não há o que discordar da promoção Ministerial. Compulsando os feitos, verifica-se que não há notícia de fatos
que pudessem ensejar a revogação do benefício. De modo que, consoante estabelece o Art. 89, §5º, da Lei
9099/95, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, in verbis:
“Art. 89. (...)
§5º. Expirando o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade”.
Isto posto, por tudo o que consta nos autos, com fulcro no art. 89, §5º, da Lei 9099/95,DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE pelo cumprimento, sem revogação, da suspensão condicional do processo, referente ao crime
previsto no Art. 289 do Código Eleitoral, imputado ao Sr.(a) MARLEIDE SILVA CALIXTO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com a devida baixa no sistema.
Tangará/RN, 10 de julho de 2018.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz em substituição legal da 53ª Zona
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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