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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Recurso Eleitoral Nº 32-81.2018.6.20.0010 - Classe 30ª
Recorrente(s): ARIOSVALDO TARGINO DE ARAÚJO
Recorrido(s): MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, FERNANDO ANTONIO MARTINS GUILHERME E ANNA
KATHARINA BANDEIRA DA COSTA DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS VINCULADOS: Abraao Luiz Filgueira Lopes, Alexandre Magno Alves de Souza, Anna Karinna
Cavalcante da Silva e Leonardo Dias de Almeida.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE ATA DE CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por presidente de órgão partidário municipal contra sentença de
improcedência em ação para anulação de ata de convenção partidária.
2.
Inexistentes as hipóteses de prevenção previstas no art. 61 do Regimento Interno do Tribunal, rejeita-se
preliminar de prevenção suscitada pelos recorridos.
3.
Em respeito à dialeticidade, todo recurso deve possuir fundamentação, por meio da qual deve ser
atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida, culminando com a formulação de um pedido. Ao
tratar do agravo interno, o Código de Processo Civil traz, no art. 1.021, § 1º, norma específica acerca da
dialeticidade recursal. Tendo havido, no caso concreto, impugnação específica dos fundamentos da sentença
atacada, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelos recorridos.
4.
Para postular em juízo, a parte precisa ter interesse e legitimidade, condições da ação, nos termos do
art. 17 do CPC. De acordo com o art. 19 do referido diploma processual, o interesse do autor pode limitar-se à
declaração: i) de existência/inexistência de relação jurídica; ii) da autenticidade ou falsidade de documento.
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Tendo sido veiculada pretensão declaratória, na esteira do permissivo contido na norma processual civil, afastase a prejudicial de perda do objeto aventada pelos recorridos.
5.
Consoante a firme jurisprudência do TSE, no âmbito do processo eleitoral, a via adequada para suscitar
eventual irregularidade/fraude em convenção partidária é o registro de candidatura, por meio do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP). Precedentes (Agravo de Instrumento nº 133422, rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, DJE 12/02/2019; Recurso Especial Eleitoral nº 20765, rel. Min. Luciana Lóssio,
Publicado em Sessão: 30/09/2016; Agravo de Instrumento nº 30955, rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE
09/12/2015, Página 60/61).
6.
No processo eleitoral, a ação rescisória somente é cabível para desconstituir decisão proferida pelo
Tribunal Superior Eleitoral, nas restritas hipóteses previstas no art. 22, I, "j", do Código Eleitoral. Por seu turno, o
cabimento da ação anulatória (querela nullitatis inasanabilis) está restrito às seguintes situações: i) revelia
decorrente de ausência ou defeito na citação; ii) sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do
magistrado ou exarada por quem não exerce função judicante/atividade jurisdicional (TSE, AgR-AI nº 505-93, rel.
Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE 05.03.2015).
7.
Na espécie, o DRAP que julgou o registro de candidatura do partido presidido pelo recorrente, nas
eleições suplementares de 2018, restou deferido, com trânsito em julgado, sem a apresentação de nenhuma
impugnação, conforme se verifica do RCAND 12-90.2018.6.20.0010. Somente após divulgado o resultado das
eleições suplementares, faltando dois dias para a realização da diplomação dos candidatos eleitos (28/06/2018),
ora recorridos, o recorrente ajuizou a presente demanda, com vistas a alegar a suposta nulidade da ata da
convenção partidária realizada em 08/05/2018.
8.
Consoante a remansosa jurisprudência do TSE, eventual irregularidade/fraude havida em convenção
partidária deve ser suscitada no âmbito do processo de registro de candidatura (DRAP), e não em ação
autônoma, como no presente caso, por ser aquela a via adequada para tal discussão. Ademais, por óbvio, não
se verifica nenhuma das situações que autorizaria a propositura de ação rescisória ou ação anulatória, restando
a matéria preclusa no âmbito desta Justiça Especializada.
9.
Acolhimento da prejudicial de inadequação da via eleita, com a extinção do feito sem resolução de
mérito.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade
de votos, em rejeitar a prevenção, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e a prejudicial de perda do
objeto suscitada pelos recorridos, bem como, por maioria de votos, em acolher prejudicial de inadequação da via
eleita para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto do relator e das notas de
julgamento, partes integrantes da presente decisão. Vencido os Juízes Ricardo Tinoco e Fernando Jales, que
rejeitavam a preliminar. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 19 de dezembro de 2019. (Data de julgamento)
JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA – RELATOR
JUIZ RICARDO TINOCO – VENCIDO
JUIZ FERNANDO JALES - VENCIDO
Processo 0600270-47.2019.6.20.0000
REF.: PJE - PA N.º 0600270-47.2019.6.20.0000 (PAE N.º 11860/2019)
ASSUNTO: REQUISIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL LARISSA JORNADA ALCANTARA DE
QUEIROZ MACEDO (IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE CEARÁ-MIRIM/RN)
INTERESSADO: JUÍZO DA 51ª ZONA ELEITORAL –SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 51ª ZONA ELEITORAL. ASSISTENTE
EM ADMINISTRAÇÃO –NÍVEL MÉDIO. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E
CONVENIÊNCIA. PRIORIZAÇÃO DE OUTRAS ALTERNATIVAS PARA A REQUISIÇÃO DE SERVIDORES
FEDERAIS. INDEFERIMENTO.
Em que pese estarem presentes os requisitos normativos para a realização da requisição em tela,
afiguram-se inexistentes os critérios de oportunidade e conveniência administrativas.
Indeferimento da requisição.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em indeferir a requisição da servidora LARISSA
JORDANA ALCÂNTARA DE QUEIROZ MACEDO, ocupante do cargo de Assistente em Administração –NÍVEL
Médio, do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN), lotada no campus de Ceará-Mirim/RN, para a 51ª Zona Eleitoral –São Gonçalo do Amarante/RN, em
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razão dos critérios de oportunidade e conveniência administrativas, com fundamento na Resolução TSE nº
23.523/2017 e na Lei nº 6.999/82, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 12 de dezembro de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Presidente em exercício
Processo 0600274-84.2019.6.20.0000
REF.: PJE - PA N.º 0600274-84.2019.6.20.0000 (PAE N.º 12596/2019)
ASSUNTO: REQUISIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL JOÃO DEUSIMAR NOBRE REGINALDO
(MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 4ª ZONA ELEITORAL –NATAL/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 4ª ZONA ELEITORAL. POSSIBILIDADE
DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. AGENTE
ADMINISTRATIVO. CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO
ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 4º, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. ART.
105, INCISO I, DA LEI N.º 13.328/2016 C/C ART. 7º DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. REQUISITOS
LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo único,
da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei n.º 13.328/2016.
Requisição pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua apresentação, com base no art. 105, I, da
Lei n.º 13.328/2016 c/c art. 7º da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em requisitar o servidor JOÃO DEUSIMAR NOBRE
REGINALDO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, do Quadro de Pessoal do Ministério da
Infraestrutura, para a 4ª Zona Eleitoral, com sede no município de Natal/RN, pelo prazo de 3 (três) anos, com
efeitos a contar da data de sua apresentação, e com ônus remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos
do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 12 de dezembro de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Presidente em exercício
Processo 0600269-62.2019.6.20.0000
REF.:
PJE - PA N.º 0600269-62.2019.6.20.0000 (PAE N.º 12285/2019)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL SHEILA FARIAS LEITE (MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL –NATAL/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. 1ª ZONA ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.523/2017. AGENTE ADMINISTRATIVO. CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS REMUNERATÓRIO
SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 4º, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. PRAZO DE 1
(UM) ANO. ART. 105, INCISO I, DA LEI N.º 13.328/2016 C/C ART. 7º DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo único,
da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
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Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei n.º 13.328/2016.
Requisição pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua apresentação, com base no art. 105, I, da
Lei n.º 13.328/2016 c/c art. 7º da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em requisitar a servidora SHEILA FARIAS LEITE,
ocupante do cargo de Agente Administrativo do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, para a 1ª Zona Eleitoral –Natal/RN, pelo prazo de 3 (três) anos, com efeitos a contar da
data de sua apresentação, com ônus remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos do voto do
Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 12 de dezembro de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Presidente em exercício
Processo 0600271-32.2019.6.20.0000
REF.: PJE - PA N.º 0600271-32.2019.6.20.0000 (PAE N.º 11678/2019)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL WELLINGTON FERNANDES DE
OLIVEIRA (PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL –NATAL/RN).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 4ª ZONA ELEITORAL –NATAL/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 4ª ZONA ELEITORAL. POSSIBILIDADE
DE INDICAÇÃO NOMINAL. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. AGENTE
ADMINISTRATIVO. CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO
ÓRGÃO DE ORIGEM. ART. 4º, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. PRAZO DE 1 (UM) ANO. ART.
105, INCISO I, DA LEI N.º 13.328/2016 C/C ART. 7º DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. REQUISITOS
LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
Indicação nominal realizada pelo juízo eleitoral, em conformidade com o permissivo do art. 3º, parágrafo único,
da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei n.º 13.328/2016.
Requisição pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua apresentação, com base no art. 105, I, da
Lei n.º 13.328/2016 c/c art. 7º da Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em requisitar o servidor WELLINGTON
FERNANDES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Agente Administrativo, do Quadro de Pessoal da
Procuradoria da Fazenda Nacional, para a 4ª Zona Eleitoral, com sede no município de Natal/RN, pelo prazo de
1 (um) ano, com efeitos a contar da data de sua apresentação, e com ônus remuneratório a cargo do órgão de
origem, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 12 de dezembro de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Presidente em exercício
Processo 0600273-02.2019.6.20.0000
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REF.:
PJE - PA N.º 0600273-02.2019.6.20.0000 (PAE N.º 12393/2019)
ASSUNTO:
REQUISIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL JULIANO PERES OLIVEIRA
PESSOA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN).
INTERESSADO:
JUÍZO DA 68ª ZONA ELEITORAL –SANTA CRUZ/RN
EMENTA: REQUISIÇÃO INICIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 68ª ZONA ELEITORAL. DIGITADOR.
CORRELAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ÔNUS REMUNERATÓRIO SUPORTADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.523/2017. PRAZO DE 01 (UM) ANO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
DEFERIMENTO.
Caráter administrativo das atribuições do cargo de origem, evidenciando correlação com as atividades a serem
desenvolvidas no serviço eleitoral.
Ônus remuneratório a ser suportado pelo órgão de origem do servidor, de acordo com o art. 4º, §1º, da
Resolução TSE n.º 23.523/2017.
Requisição pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da apresentação, com base na Resolução TSE n.º
23.523/2017.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido de requisição do servidor
JULIANO PERES OLIVEIRA PESSOA, ocupante do cargo de Digitador, do Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de São Bento do Trairi/RN, para prestar serviços no Cartório Eleitoral da 68ª Zona, com sede em
Santa Cruz/RN, pelo prazo de 1 (um) ano, com efeitos a contar da data de sua apresentação, com ônus
remuneratório a cargo do órgão de origem, nos termos do voto do Presidente, parte integrante desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 12 de dezembro de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Presidente em exercício
Processo 0600272-17.2019.6.20.0000
REF.:
PA Nº 0600272-17.2019.6.20.0000-PJe (PAE Nº 10505/2019)
ASSUNTO:
PRORROGAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS.
INTERESSADO:
JUÍZOS DAS ZONAS ELEITORAIS DO RN
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO ATO REQUISITÓRIO
SERVIDORES MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS. ZONAS ELEITORAIS QUE COMPÕEM O TRE/RN.
MANUTENÇÃO DO ÔNUS REMUNERATÓRIO A CARGO DO ÓRGÃO DE ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS. RESOLUÇÃO TSE 23.523/2017 C/C LEI Nº 13.328/2016. DEFERIMENTO.
Deferimento da prorrogação de requisições de servidores públicos federais, estaduais e municipais, com
manutenção do ônus remuneratório a ser suportado pelos órgãos de origem dos servidores, de acordo com o art.
4º, §1º, da Resolução TSE nº 23.523/2017 e art. 105 e seguintes da Lei nº 13.328/2016, diante do preenchimento
de todos os requisitos legais.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir a prorrogação do ato requisitório de
servidores insertos na relação de fl., sendo 16 (dezesseis) servidores municipais, 5 (cinco) servidores estaduais
e 4 (quatro) servidores federais, com efeitos a contar do prazo final da requisição consignado na referida relação,
mantido o ônus remuneratório a cargo dos órgãos de origem, em conformidade com as disposições contidas na
Resolução TSE 23.523/2017, nos termos do voto do Presidente, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões, Natal, 12 de dezembro de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Presidente em exercício
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Processo 0600286-98.2019.6.20.0000
REF.:
PJE - PA N.º 0600286-98.2019.6.20.0000 (PAE N.º 10571/2018)
ASSUNTO:
ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 3/2016-TRE/RN
INTERESSADO:
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE REVISÃO DOS INDICADORES DO PLANO
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO –PETIC, DA JUSTIÇA ELEITORAL
DO RIO GRANDE DO NORTE. RESOLUÇÃO TRE/RN Nº 03/2016. APROVAÇÃO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a Minuta de
Resolução que propôs a revisão dos indicadores do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação –PETIC, da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, de acordo com o disposto na Resolução
TRE/RN nº 09/2012, nos termos do voto do Presidente, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 19 de dezembro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0600288-68.2019.6.20.0000
PA 0600288-68.2019.6.20.0000– PJe
ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO TRE/RN Nº 27/2015
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO TRE/RN Nº
27/2015. COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. IMPLANTAÇÃO PJe.
REZONEAMENTO. ADEQUAÇÃO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em harmonia com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a Resolução nº
36/2019, que altera a Resolução TRE/RN nº 27/2015, que dispõe sobre a competência dos juízos eleitorais nas
eleições municipais, visando adequá-la àtramitação e distribuição dos processos decorrentes da implantação do
PJe no âmbito do primeiro grau de jurisdição e ànova circunscrição eleitoral do Rio Grande do Norte,
estabelecida pela Resolução TRE/RN nº 7/2017, com as modificações introduzidas pela Resolução TRE/RN nº
12/2017).
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 18 de dezembro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0600284-31.2019.6.20.0000
REF.:
PJE - PA N.º 0600284-31.2019.6.20.0000 (PAE N.º 8622/2019)
ASSUNTO:
ALTERA A RESOLUÇÃO TRE/RN Nº 15/2016
INTERESSADO:
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO TRE/RN Nº
15/2016. LEI Nº 12.524/2011 (LEI DE ACESSO ÀINFORMAÇÃO). NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA.
APROVAÇÃO.
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Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em alterar a Resolução TRE/RN nº
15/2016, que regulamenta a aplicação, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, nos termos do voto do Presidente, parte integrante da presente
decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 19 de dezembro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0600285-16.2019.6.20.0000
PROCESSO:
PA nº 0600285-16.2019.6.20.0000 –PJe (PAE nº 9084/2019)
ASSUNTO:
ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO TRE/RN Nº 9, DE 24 DE MAIO DE 2012 (REGIMENTO
INTERNO), DA RESOLUÇÃO TRE/RN N.º 5, DE 20 DE MARÇO DE 2012 (REGULAMENTO DA SECRETARIA
DO TRIBUNAL) E DA RESOLUÇÃO TRE/RN N° 16, DE 23 DE AGOSTO DE 2006 (REGULAMENTO DA
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL DO TRIBUNAL)
INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA DO TRE/RN
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO TRE/RN Nº 9, DE
24 DE MAIO DE 2012 (REGIMENTO INTERNO), DA RESOLUÇÃO TRE/RN N.º 5, DE 20 DE MARÇO DE 2012
(REGULAMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL) E DA RESOLUÇÃO TRE/RN N° 16, DE 23 DE AGOSTO
DE 2006 (REGULAMENTO DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL DO TRIBUNAL). GESTÃO DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.596/2019. APROVAÇÃO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em alterar a Resolução TRE/RN
Nº 9, de 24 de maio de 2012 (Regimento Interno), a Resolução TRE/RN N.º 5, de 20 de março de 2012
(Regulamento da Secretaria do Tribunal) e a Resolução TRE/RN n° 16, de 23 de agosto de 2006 (Regulamento
da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal), em observância aos termos da Resolução TSE nº 23.596/2019,
que determinou às Presidências dos Tribunais Regionais Eleitorais, com o apoio das respectivas Secretarias
Judiciárias, exercerem a supervisão, orientação e fiscalização direta do exato cumprimento das normas atinentes
àgestão de filiação partidária, sem prejuízo do exercício da fiscalização pelas Corregedorias Regionais Eleitorais,
nos termos do voto do Presidente, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 19 de dezembro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0600280-91.2019.6.20.0000
REF.:
PA N.º 0600280-91.2019.6.20.0000-PJe (PAE N.º 12925/2019)
ASSUNTO:
APROVA O PLANO DE OBRAS DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PARA O EXERCÍCIO 2021
INTERESSADo(A): SEÇÃO DE ENGENHARIA do tre/rn
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. PLANO DE OBRAS. EXERCÍCIO DE
2021. RESOLUÇÃO N.º 17/2011-TRE/RN E RESOLUÇÕES N.ºS 102/2009 e 114/2010-CNJ. APROVAÇÃO.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade de votos,
em harmonia com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a minuta de Resolução
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que institui o Plano de Obras da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para o exercício de 2021, nos termos
do voto do Presidente, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 18 de dezembro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 27/01/2020, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600919-46.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
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RELATOR: DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Deputado Estadual – Eleições 2018
EMBARGANTE: JOSE LUIZ GONDIN SANTOS
ADVOGADO(S): JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA - RN 1726 e Outra
2
RECURSO ELEITORAL Nº 110-15.2018.6.20.0030
ORIGEM: GUAMARÉ-RN (30ª ZONA ELEITORAL - MACAU)
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo Vice-Prefeito - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Suplementar - Transgressões Eleitorais Captação Ilícita de Sufrágio - Ação de Investigação Judicial Eleitoral
RECORRENTE(S): FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
ADVOGADO: MAURO GUSMAO REBOUCAS - RN 4349
RECORRENTE(S): IRACEMA MARIA MORAIS DA SILVEIRA
ADVOGADO: PAULO EDUARDO CAVALCANTI DE ARAUJO - RN 13864
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO GUAMARÉ MERECE MAIS (SD e PV)
ADVOGADOS: SANDREANO REBOUCAS DE ARAUJO - RN 5007 e Outro
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601145-51.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ RICARDO TINOCO DE GÓES
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Deputado Estadual – Eleições 2018
EMBARGANTE: MARIA ROZEILDA DA SILVA
ADVOGADO(S): CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN 0007719A e Outros
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601191-40.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ RICARDO TINOCO DE GÓES
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Deputado Estadual – Eleições 2018
EMBARGANTE: LARA BIANCK DE OLIVEIRA CONFESSOR
ADVOGADO(S): KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN 005786 e Outros
5
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601097-92.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: Prestação de Contas – Partido Político – órgão de Direção Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT/RN
ADVOGADO(S): KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN 005786 e Outros
RESPONSÁVEL: ERALDO DANIEL DE PAIVA
ADVOGADO(S): KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN 005786 e Outros
RESPONSÁVEL: MANOEL JUNIOR SOUTO DE SOUZA
ADVOGADO(S): KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN 005786 e Outros
NATAL/RN, 21 de janeiro de 2020.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ZONAS ELEITORAIS
03ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo 0600027-94.2019.6.20.0003
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600027-94.2019.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 3ª ZE
REPRESENTADO: ALISSON TAVEIRA ROCHA LEAL
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face de ALISSON
TAVEIRA ROCHA LEAL, devidamente qualificado(a) nos autos em epígrafe, em razão de suposta doação
eleitoral irregular, em valores acima do limite legal, em bem ou serviço estimável, com previsão legal no § 7º, art.
23, da Lei n.º 9.504/1997, conforme verificado em cruzamento de dados efetuado pela Receita Federal
Inicialmente, recebo a presente Representação e determino o processamento da mesma seguindo o rito
previsto no art. 22 da LC nº 64/90.
O Ministério Público requereu, liminarmente, a quebra do sigilo fiscal da pessoa física ora representada, sob a
alegação de, dada a informação prestada pela Receita Federal, ser a medida imprescindível para a averiguação
da regularidade da doação.
O inciso IV do §4º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe:
IV - o Ministério Público poderá apresentar representação com vistas àaplicação da penalidade prevista no § 3º
do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 e de outras sanções que julgar cabíveis, ocasião em que poderá solicitar
àautoridade judicial competente a quebra do sigilo fiscal do doador e, se for o caso, do beneficiado.
No caso em tela, observa-se que a medida extraordinária de quebra de sigilo fiscal se mostra embasada em
documentos encaminhados pela Receita Federal e necessária para a averiguação de possível ilícito, a fim de se
verificar se os valores doados acima do limite previsto no art. 23. da Lei nº 9.504/97.
Observa-se pela documentação acostada a inicial que houve a tentativa do Ministério Público Eleitoral desta
Zona de notificar previamente do ora representado, porém o mesmo não apresentou documentos que
atestassem a regularidade da doação.
A jurisprudência nacional pacificou o tema através do STF- ARE 1158623 SP- São Paulo, Relator Ministro
Celso de Mello, Data de julgamento: 11/09/2018. Alguns trechos do julgado merecem destaque, pois referem os
requisitos para o deferimento da quebra de sigilo:
“De fato, havendo pedido para quebra de sigilo devidamente instruído com informações da Receita Federal
apontando indícios de doação de campanha acima do limite, afigura-se correto ‘decisum de autoridade judiciária
que determina entrega de dados complementares no intuito de apurar o valor exato do excesso. Preserva-se,
dessa forma, a vida íntima da empresa quanto aos demais registros (REspe 15-14/SP, Rel. Min. Henrique
Neves, DJE de 10/11/2016; REspe 21-30, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 27/10/2015). A observância desse
procedimento no caso em exame afasta suposto vício. Ainda acerca da quebra de sigilo fiscal, considera-se
desnecessário intimar a parte para se manifestar sobre a viabilidade da medida, pois, nesse caso, o contraditório
será exercido em momento posterior, como nesta representação, em que a recorrente pôde trazer toda matéria
cabível ao pleno exercício do direito de defesa (AgR- -REspe 12-81/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de
8/11/2016). (grifo nosso)”
Em atenção ao exposto e tudo mais que dos autos consta, DETERMINO A QUEBRA DO SIGILO FISCAL do
representado e DETERMINO que o Cartório oficie àReceita Federal do Brasil requisitando o envio das
informações requeridas pelo Ministério Público constantes do item “b” dos pedidos contidos na petição inicial.
Em razão do sigilo fiscal que gozam as informações que serão prestadas pela Receita Federal do Brasil, defiro
o pedido constante do item “c” e DETERMINO A DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA nos presentes
autos.
Após a juntada dos documentos a serem fornecidos pela Receita Federal, PROCEDA-SE ÀNOTIFICAÇÃO do
representado para, querendo, no prazo legal ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se entender cabível.
Natal, 14 de janeiro de 2020.
Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 03ª Zona Eleitoral
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Processo 0600028-79.2019.6.20.0003
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600028-79.2019.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 3ª ZE
REPRESENTADO: ARIANA SOARES SUASSUNA ALVES MARTINS
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face de ADRIANA
SOARES SUASSUNA ALVES MARTINS, devidamente qualificado(a) nos autos em epígrafe, em razão de
suposta doação eleitoral irregular, em valores acima do limite legal, em bem ou serviço estimável, com previsão
legal no § 7º, art. 23, da Lei n.º 9.504/1997, conforme verificado em cruzamento de dados efetuado pela Receita
Federal
Inicialmente, recebo a presente Representação e determino o processamento da mesma seguindo o rito
previsto no art. 22 da LC nº 64/90.
O Ministério Público requereu, liminarmente, a quebra do sigilo fiscal da pessoa física ora representada, sob a
alegação de, dada a informação prestada pela Receita Federal, ser a medida imprescindível para a averiguação
da regularidade da doação.
O inciso IV do §4º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe:
IV - o Ministério Público poderá apresentar representação com vistas àaplicação da penalidade prevista no § 3º
do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 e de outras sanções que julgar cabíveis, ocasião em que poderá solicitar
àautoridade judicial competente a quebra do sigilo fiscal do doador e, se for o caso, do beneficiado.
No caso em tela, observa-se que a medida extraordinária de quebra de sigilo fiscal se mostra embasada em
documentos encaminhados pela Receita Federal e necessária para a averiguação de possível ilícito, a fim de se
verificar se os valores doados acima do limite previsto no art. 23. da Lei nº 9.504/97.
Observa-se pela documentação acostada a inicial que houve a tentativa do Ministério Público Eleitoral desta
Zona de notificar previamente do ora representado, porém o mesmo não apresentou documentos que
atestassem a regularidade da doação.
A jurisprudência nacional pacificou o tema através do STF- ARE 1158623 SP- São Paulo, Relator Ministro
Celso de Mello, Data de julgamento: 11/09/2018. Alguns trechos do julgado merecem destaque, pois referem os
requisitos para o deferimento da quebra de sigilo:
“De fato, havendo pedido para quebra de sigilo devidamente instruído com informações da Receita Federal
apontando indícios de doação de campanha acima do limite, afigura-se correto ‘decisum de autoridade judiciária
que determina entrega de dados complementares no intuito de apurar o valor exato do excesso. Preserva-se,
dessa forma, a vida íntima da empresa quanto aos demais registros (REspe 15-14/SP, Rel. Min. Henrique
Neves, DJE de 10/11/2016; REspe 21-30, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 27/10/2015). A observância desse
procedimento no caso em exame afasta suposto vício. Ainda acerca da quebra de sigilo fiscal, considera-se
desnecessário intimar a parte para se manifestar sobre a viabilidade da medida, pois, nesse caso, o contraditório
será exercido em momento posterior, como nesta representação, em que a recorrente pôde trazer toda matéria
cabível ao pleno exercício do direito de defesa (AgR- -REspe 12-81/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de
8/11/2016). (grifo nosso)”
Em atenção ao exposto e tudo mais que dos autos consta, DETERMINO A QUEBRA DO SIGILO FISCAL do
representado e DETERMINO que o Cartório oficie àReceita Federal do Brasil requisitando o envio das
informações requeridas pelo Ministério Público constantes do item “b” dos pedidos contidos na petição inicial.
Em razão do sigilo fiscal que gozam as informações que serão prestadas pela Receita Federal do Brasil, defiro
o pedido constante do item “c” e DETERMINO A DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA nos presentes
autos.
Após a juntada dos documentos a serem fornecidos pela Receita Federal, PROCEDA-SE ÀNOTIFICAÇÃO do
representado para, querendo, no prazo legal ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se entender cabível.

Natal, 14 de janeiro de 2020.
Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 03ª Zona Eleitoral
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Processo 0600033-04.2019.6.20.0003
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600033-04.2019.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 3ª ZE
REPRESENTADO: RENILDO GALDINO SANTANA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face de RENILDO
GALDINO SANTANA, devidamente qualificado(a) nos autos em epígrafe, em razão de suposta doação eleitoral
irregular, em valores acima do limite legal, em bem ou serviço estimável, com previsão legal no § 7º, art. 23, da
Lei n.º 9.504/1997, conforme verificado em cruzamento de dados efetuado pela Receita Federal
Inicialmente, recebo a presente Representação e determino o processamento da mesma seguindo o rito
previsto no art. 22 da LC nº 64/90.
O Ministério Público requereu, liminarmente, a quebra do sigilo fiscal da pessoa física ora representada, sob a
alegação de, dada a informação prestada pela Receita Federal, ser a medida imprescindível para a averiguação
da regularidade da doação.
O inciso IV do §4º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe:
IV - o Ministério Público poderá apresentar representação com vistas àaplicação da penalidade prevista no § 3º
do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 e de outras sanções que julgar cabíveis, ocasião em que poderá solicitar
àautoridade judicial competente a quebra do sigilo fiscal do doador e, se for o caso, do beneficiado.
No caso em tela, observa-se que a medida extraordinária de quebra de sigilo fiscal se mostra embasada em
documentos encaminhados pela Receita Federal e necessária para a averiguação de possível ilícito, a fim de se
verificar se os valores doados acima do limite previsto no art. 23. da Lei nº 9.504/97.
Observa-se pela documentação acostada a inicial que houve a tentativa do Ministério Público Eleitoral desta
Zona de notificar previamente do ora representado, porém o mesmo se encontra em local incerto.
A jurisprudência nacional pacificou o tema através do STF- ARE 1158623 SP- São Paulo, Relator Ministro
Celso de Mello, Data de julgamento: 11/09/2018. Alguns trechos do julgado merecem destaque, pois referem os
requisitos para o deferimento da quebra de sigilo:
“De fato, havendo pedido para quebra de sigilo devidamente instruído com informações da Receita Federal
apontando indícios de doação de campanha acima do limite, afigura-se correto ‘decisum de autoridade judiciária
que determina entrega de dados complementares no intuito de apurar o valor exato do excesso. Preserva-se,
dessa forma, a vida íntima da empresa quanto aos demais registros (REspe 15-14/SP, Rel. Min. Henrique
Neves, DJE de 10/11/2016; REspe 21-30, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 27/10/2015). A observância desse
procedimento no caso em exame afasta suposto vício. Ainda acerca da quebra de sigilo fiscal, considera-se
desnecessário intimar a parte para se manifestar sobre a viabilidade da medida, pois, nesse caso, o contraditório
será exercido em momento posterior, como nesta representação, em que a recorrente pôde trazer toda matéria
cabível ao pleno exercício do direito de defesa (AgR- -REspe 12-81/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de
8/11/2016). (grifo nosso)”
Em atenção ao exposto e tudo mais que dos autos consta, DETERMINO A QUEBRA DO SIGILO FISCAL do
representado e DETERMINO que o Cartório oficie àReceita Federal do Brasil requisitando o envio das
informações requeridas pelo Ministério Público constantes do item “b” dos pedidos contidos na petição inicial.
Em razão do sigilo fiscal que gozam as informações que serão prestadas pela Receita Federal do Brasil,
defiro o pedido constante do item “c” e DETERMINO A DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA nos
presentes autos.
Após a juntada dos documentos a serem fornecidos pela Receita Federal, PROCEDA-SE ÀNOTIFICAÇÃO do
representado para, querendo, no prazo legal, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se entender cabível.
Natal, 14 de janeiro de 2020.
Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 03ª Zona Eleitoral
Processo 0600032-19.2019.6.20.0003
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600032-19.2019.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 3ª ZE
REPRESENTADO: RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
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DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face de RAFAEL
VARELLA GOMES DA COSTA, devidamente qualificado(a) nos autos em epígrafe, em razão de suposta doação
eleitoral irregular, em valores acima do limite legal, em bem ou serviço estimável, com previsão legal no § 7º, art.
23, da Lei n.º 9.504/1997, conforme verificado em cruzamento de dados efetuado pela Receita Federal
Inicialmente, recebo a presente Representação e determino o processamento da mesma seguindo o rito
previsto no art. 22 da LC nº 64/90.
O Ministério Público requereu, liminarmente, a quebra do sigilo fiscal da pessoa física ora representada, sob a
alegação de, dada a informação prestada pela Receita Federal, ser a medida imprescindível para a averiguação
da regularidade da doação.
O inciso IV do §4º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe:
IV - o Ministério Público poderá apresentar representação com vistas àaplicação da penalidade prevista no § 3º
do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 e de outras sanções que julgar cabíveis, ocasião em que poderá solicitar
àautoridade judicial competente a quebra do sigilo fiscal do doador e, se for o caso, do beneficiado.
No caso em tela, observa-se que a medida extraordinária de quebra de sigilo fiscal se mostra embasada em
documentos encaminhados pela Receita Federal e necessária para a averiguação de possível ilícito, a fim de se
verificar se os valores doados acima do limite previsto no art. 23. da Lei nº 9.504/97.
Observa-se pela documentação acostada a inicial que houve a tentativa do Ministério Público Eleitoral desta
Zona de notificar previamente do ora representado, porém o mesmo se encontra em local incerto.
A jurisprudência nacional pacificou o tema através do STF- ARE 1158623 SP- São Paulo, Relator Ministro
Celso de Mello, Data de julgamento: 11/09/2018. Alguns trechos do julgado merecem destaque, pois referem os
requisitos para o deferimento da quebra de sigilo:
“De fato, havendo pedido para quebra de sigilo devidamente instruído com informações da Receita Federal
apontando indícios de doação de campanha acima do limite, afigura-se correto ‘decisum de autoridade judiciária
que determina entrega de dados complementares no intuito de apurar o valor exato do excesso. Preserva-se,
dessa forma, a vida íntima da empresa quanto aos demais registros (REspe 15-14/SP, Rel. Min. Henrique
Neves, DJE de 10/11/2016; REspe 21-30, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 27/10/2015). A observância desse
procedimento no caso em exame afasta suposto vício. Ainda acerca da quebra de sigilo fiscal, considera-se
desnecessário intimar a parte para se manifestar sobre a viabilidade da medida, pois, nesse caso, o contraditório
será exercido em momento posterior, como nesta representação, em que a recorrente pôde trazer toda matéria
cabível ao pleno exercício do direito de defesa (AgR- -REspe 12-81/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de
8/11/2016). (grifo nosso)”
Em atenção ao exposto e tudo mais que dos autos consta, DETERMINO A QUEBRA DO SIGILO FISCAL do
representado e DETERMINO que o Cartório oficie àReceita Federal do Brasil requisitando o envio das
informações requeridas pelo Ministério Público constantes do item “b” dos pedidos contidos na petição inicial.
Em razão do sigilo fiscal que gozam as informações que serão prestadas pela Receita Federal do Brasil, defiro
o pedido constante do item “c” e DETERMINO A DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA nos presentes
autos.
Após a juntada dos documentos a serem fornecidos pela Receita Federal, PROCEDA-SE ÀNOTIFICAÇÃO do
representado para, querendo, no prazo legal, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se entender cabível.
Natal, 14 de janeiro de 2020.
Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 03ª Zona Eleitoral
Processo 0600029-64.2019.6.20.0003
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600029-64.2019.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 3ª ZE
REPRESENTADO: DAILMARA AZEVEDO TRINDADE

DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face de DAILMARA
AZEVEDO TRINDADE, devidamente qualificado(a) nos autos em epígrafe, em razão de suposta doação eleitoral
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irregular, em valores acima do limite legal, em bem ou serviço estimável, com previsão legal no § 7º, art. 23, da
Lei n.º 9.504/1997, conforme verificado em cruzamento de dados efetuado pela Receita Federal
Inicialmente, recebo a presente Representação e determino o processamento da mesma seguindo o rito
previsto no art. 22 da LC nº 64/90.
O Ministério Público requereu, liminarmente, a quebra do sigilo fiscal da pessoa física ora representada, sob a
alegação de, dada a informação prestada pela Receita Federal, ser a medida imprescindível para a averiguação
da regularidade da doação.
O inciso IV do §4º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe:
IV - o Ministério Público poderá apresentar representação com vistas àaplicação da penalidade prevista no § 3º
do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 e de outras sanções que julgar cabíveis, ocasião em que poderá solicitar
àautoridade judicial competente a quebra do sigilo fiscal do doador e, se for o caso, do beneficiado.
No caso em tela, observa-se que a medida extraordinária de quebra de sigilo fiscal se mostra embasada em
documentos encaminhados pela Receita Federal e necessária para a averiguação de possível ilícito, a fim de se
verificar se os valores doados acima do limite previsto no art. 23. da Lei nº 9.504/97.
Observa-se pela documentação acostada a inicial que houve a tentativa do Ministério Público Eleitoral desta
Zona de notificar previamente do ora representado, porém o mesmo não apresentou documentos que
atestassem a regularidade da doação.
A jurisprudência nacional pacificou o tema através do STF- ARE 1158623 SP- São Paulo, Relator Ministro
Celso de Mello, Data de julgamento: 11/09/2018. Alguns trechos do julgado merecem destaque, pois referem os
requisitos para o deferimento da quebra de sigilo:
“De fato, havendo pedido para quebra de sigilo devidamente instruído com informações da Receita Federal
apontando indícios de doação de campanha acima do limite, afigura-se correto ‘decisum de autoridade judiciária
que determina entrega de dados complementares no intuito de apurar o valor exato do excesso. Preserva-se,
dessa forma, a vida íntima da empresa quanto aos demais registros (REspe 15-14/SP, Rel. Min. Henrique
Neves, DJE de 10/11/2016; REspe 21-30, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 27/10/2015). A observância desse
procedimento no caso em exame afasta suposto vício. Ainda acerca da quebra de sigilo fiscal, considera-se
desnecessário intimar a parte para se manifestar sobre a viabilidade da medida, pois, nesse caso, o contraditório
será exercido em momento posterior, como nesta representação, em que a recorrente pôde trazer toda matéria
cabível ao pleno exercício do direito de defesa (AgR- -REspe 12-81/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de
8/11/2016). (grifo nosso)”
Em atenção ao exposto e tudo mais que dos autos consta, DETERMINO A QUEBRA DO SIGILO FISCAL do
representado e DETERMINO que o Cartório oficie àReceita Federal do Brasil requisitando o envio das
informações requeridas pelo Ministério Público constantes do item “b” dos pedidos contidos na petição inicial.
Em razão do sigilo fiscal que gozam as informações que serão prestadas pela Receita Federal do Brasil, defiro
o pedido constante do item “c” e DETERMINO A DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA nos presentes
autos.
Após a juntada dos documentos a serem fornecidos pela Receita Federal, PROCEDA-SE ÀNOTIFICAÇÃO do
representado para, querendo, no prazo legal ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se entender cabível.
Natal, 14 de janeiro de 2020.
Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 03ª Zona Eleitoral
Processo 0600031-34.2019.6.20.0003
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600031-34.2019.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 3ª ZE
REPRESENTADO: MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS
DECISÃO

Vistos, etc.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face de MARIA DA
CONCEIÇÃO MEDEIROS, devidamente qualificado(a) nos autos em epígrafe, em razão de suposta doação
eleitoral irregular, em valores acima do limite legal, em bem ou serviço estimável, com previsão legal no § 7º, art.
23, da Lei n.º 9.504/1997, conforme verificado em cruzamento de dados efetuado pela Receita Federal
Inicialmente, recebo a presente Representação e determino o processamento da mesma seguindo o rito
previsto no art. 22 da LC nº 64/90.
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O Ministério Público requereu, liminarmente, a quebra do sigilo fiscal da pessoa física ora representada, sob a
alegação de, dada a informação prestada pela Receita Federal, ser a medida imprescindível para a averiguação
da regularidade da doação.
O inciso IV do §4º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe:
IV - o Ministério Público poderá apresentar representação com vistas àaplicação da penalidade prevista no § 3º
do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 e de outras sanções que julgar cabíveis, ocasião em que poderá solicitar
àautoridade judicial competente a quebra do sigilo fiscal do doador e, se for o caso, do beneficiado.
No caso em tela, observa-se que a medida extraordinária de quebra de sigilo fiscal se mostra embasada em
documentos encaminhados pela Receita Federal e necessária para a averiguação de possível ilícito, a fim de se
verificar se os valores doados acima do limite previsto no art. 23. da Lei nº 9.504/97.
Observa-se pela documentação acostada a inicial que houve a tentativa do Ministério Público Eleitoral desta
Zona de notificar previamente do ora representado, porém o mesmo se encontra em local incerto.
A jurisprudência nacional pacificou o tema através do STF- ARE 1158623 SP- São Paulo, Relator Ministro
Celso de Mello, Data de julgamento: 11/09/2018. Alguns trechos do julgado merecem destaque, pois referem os
requisitos para o deferimento da quebra de sigilo:
“De fato, havendo pedido para quebra de sigilo devidamente instruído com informações da Receita Federal
apontando indícios de doação de campanha acima do limite, afigura-se correto ‘decisum de autoridade judiciária
que determina entrega de dados complementares no intuito de apurar o valor exato do excesso. Preserva-se,
dessa forma, a vida íntima da empresa quanto aos demais registros (REspe 15-14/SP, Rel. Min. Henrique
Neves, DJE de 10/11/2016; REspe 21-30, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 27/10/2015). A observância desse
procedimento no caso em exame afasta suposto vício. Ainda acerca da quebra de sigilo fiscal, considera-se
desnecessário intimar a parte para se manifestar sobre a viabilidade da medida, pois, nesse caso, o contraditório
será exercido em momento posterior, como nesta representação, em que a recorrente pôde trazer toda matéria
cabível ao pleno exercício do direito de defesa (AgR- -REspe 12-81/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de
8/11/2016). (grifo nosso)”
Em atenção ao exposto e tudo mais que dos autos consta, DETERMINO A QUEBRA DO SIGILO FISCAL do
representado e DETERMINO que o Cartório oficie àReceita Federal do Brasil requisitando o envio das
informações requeridas pelo Ministério Público constantes do item “b” dos pedidos contidos na petição inicial.
Em razão do sigilo fiscal que gozam as informações que serão prestadas pela Receita Federal do Brasil, defiro
o pedido constante do item “c” e DETERMINO A DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA nos presentes
autos.
Após a juntada dos documentos a serem fornecidos pela Receita Federal, PROCEDA-SE ÀNOTIFICAÇÃO do
representado para, querendo, no prazo legal, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se entender cabível.
Natal, 14 de janeiro de 2020.
Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 03ª Zona Eleitoral
Processo 0600030-49.2019.6.20.0003
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600030-49.2019.6.20.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 3ª ZE
REPRESENTADO: EUGENIO RIBEIRO DE SOUZA NETO
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face de
EUGÊNIO RIBEIRO DE SOUZA NETO, devidamente qualificado(a) nos autos em epígrafe, em razão de suposta
doação eleitoral irregular, em valores acima do limite legal, em bem ou serviço estimável, com previsão legal
no § 7º, art. 23, da Lei n.º 9.504/1997, conforme verificado em cruzamento de dados efetuado pela Receita
Federal
Inicialmente, recebo a presente Representação e determino o processamento da mesma seguindo o rito
previsto no art. 22 da LC nº 64/90.
O Ministério Público requereu, liminarmente, a quebra do sigilo fiscal da pessoa física ora representada, sob a
alegação de, dada a informação prestada pela Receita Federal, ser a medida imprescindível para a averiguação
da regularidade da doação.
O inciso IV do §4º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe:
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IV - o Ministério Público poderá apresentar representação com vistas àaplicação da penalidade prevista no § 3º
do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 e de outras sanções que julgar cabíveis, ocasião em que poderá solicitar
àautoridade judicial competente a quebra do sigilo fiscal do doador e, se for o caso, do beneficiado.
No caso em tela, observa-se que a medida extraordinária de quebra de sigilo fiscal se mostra embasada em
documentos encaminhados pela Receita Federal e necessária para a averiguação de possível ilícito, a fim de se
verificar se os valores doados acima do limite previsto no art. 23. da Lei nº 9.504/97.
Observa-se pela documentação acostada a inicial que houve a tentativa do Ministério Público Eleitoral desta
Zona de notificar previamente do ora representado, porém o mesmo se encontra em local incerto.
A jurisprudência nacional pacificou o tema através do STF- ARE 1158623 SP- São Paulo, Relator Ministro
Celso de Mello, Data de julgamento: 11/09/2018. Alguns trechos do julgado merecem destaque, pois referem os
requisitos para o deferimento da quebra de sigilo:
“De fato, havendo pedido para quebra de sigilo devidamente instruído com informações da Receita Federal
apontando indícios de doação de campanha acima do limite, afigura-se correto ‘decisum de autoridade judiciária
que determina entrega de dados complementares no intuito de apurar o valor exato do excesso. Preserva-se,
dessa forma, a vida íntima da empresa quanto aos demais registros (REspe 15-14/SP, Rel. Min. Henrique
Neves, DJE de 10/11/2016; REspe 21-30, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 27/10/2015). A observância desse
procedimento no caso em exame afasta suposto vício. Ainda acerca da quebra de sigilo fiscal, considera-se
desnecessário intimar a parte para se manifestar sobre a viabilidade da medida, pois, nesse caso, o contraditório
será exercido em momento posterior, como nesta representação, em que a recorrente pôde trazer toda matéria
cabível ao pleno exercício do direito de defesa (AgR- -REspe 12-81/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de
8/11/2016). (grifo nosso)”
Em atenção ao exposto e tudo mais que dos autos consta, DETERMINO A QUEBRA DO SIGILO FISCAL do
representado e DETERMINO que o Cartório oficie àReceita Federal do Brasil requisitando o envio das
informações requeridas pelo Ministério Público constantes do item “b” dos pedidos contidos na petição inicial.
Em razão do sigilo fiscal que gozam as informações que serão prestadas pela Receita Federal do Brasil, defiro
o pedido constante do item “c” e DETERMINO A DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA nos presentes
autos.
Após a juntada dos documentos a serem fornecidos pela Receita Federal, PROCEDA-SE ÀNOTIFICAÇÃO do
representado para, querendo, no prazo legal, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se entender cabível.
Natal, 14 de janeiro de 2020.
Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 03ª Zona Eleitoral

ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 001/2020
A Dra. Hadja Rayanne Holanda de Alencar, Juíza da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no
período de 01/12/2019 a 15/12/2019, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para,
querendo, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei
n.º 6.996/82, arts. 7º e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 21 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
vinte (2020). Eu, Aline Teixeira Dieb, Servidora, o fiz expedir e vai subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
Juíza da 3ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL N.º 002/2020
A Dra. Hadja Rayanne Holanda de Alencar, Juíza da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais,
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TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no
período de 16/12/2019 a 31/12/2019, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para,
querendo, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei
n.º 6.996/82, arts. 7º e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 21 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
vinte (2020). Eu, Aline Teixeira Dieb, Servidora, o fiz expedir e vai subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
Juíza da 3ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL N.º 003/2020
A Dra. Hadja Rayanne Holanda de Alencar, Juíza da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no
período de 01/01/2020 a 15/01/2020, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para,
querendo, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei
n.º 6.996/82, arts. 7º e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 21 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
vinte (2020). Eu, Aline Teixeira Dieb, Servidora, o fiz expedir e vai subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
Juíza da 3ª Zona Eleitoral/RN

05ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo Administrativo nº 159-97.2019.6.20.0005 (Protocolo n° 8.761/2019)
Requerida: CIRNELENE DAVI DE OLIVEIRA
Município: Bom Jesus/RN
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MESÁRIO FALTOSO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO. DISPENSA
DE APLICAÇÃO DA MULTA.
Vistos, etc.
Trata-se de processo de composição de mesa receptora instaurado ex officio por este Juízo Eleitoral em razão
da informação prestada pelo Cartório Eleitoral às fl. 02, que noticia a ausência de CINERLENE DAVI DE
OLIVEIRA na composição da mesa receptora de votos da 187ª seção eleitoral, no município de Bom Jesus/RN,
no primeiro turno das Eleições 2018.
Compulsando os autos, verifica-se a ausência de convocação pessoal para comparecimento ao serviço eleitoral
à referida eleitora, uma vez que a carta de convocação fora recebida por terceiro, assim como consta nos autos
a certificação quanto a impossibilidade de notificação da eleitora pelo Oficial de Justiça para apresentação de
defesa ou pagamento de multa.
Neste sentido, ouvida a representante do Ministério Público, esta opinou pela isenção ao pagamento de multa
(fl.18).
É o que importa relatar.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao mesário faltoso, na hipótese da
ausência não ser justificável. Desta forma, impõe-se a análise da justificativa apresentada pelo requerido,
acatando-a e dispensando a aplicação da multa ou rejeitando-a e aplicando a multa devida.
Importante, desde logo, destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever
cívico e um relevante serviço público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código
Eleitoral.
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, não há uma regra objetiva, ficando sob
livre apreciação do juiz eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 do Código Eleitoral, dispositivo este que
deve ser aplicável, por analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da
eleição.
No exame dos presentes autos, verifica-se que o mesário não fora pessoalmente convocado, o que é
corroborado pela comprovação pelo Cartório Eleitoral de entrega da carta convocatória a terceiro, assim como
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encontra-se certificado nos autos a impossibilidade quanto a citação da eleitora para apresentar defesa ou
pagamento da multa correspondente, restando, portanto, duvida quanto ao real conhecimento acerca da
convocação ventilada.
Nesta hipótese, é pacífica a Jurisprudência no sentido de considerar a boa fé do eleitor, isentando-o do
pagamento da multa correspondente. Senão, vejamos:
RECURSO - MATÉRIA ADMINISTRATIVA – MESÁRIO FALTOSO - NÃO COMPARECIMENTO AOS
TRABALHOS ELEITORAIS NO PRIMEIRO TURNO DO PLEITO 2016 - INTELIGÊNCIA DO ART. 124 DO
CÓDIGO ELEITORAL.
RECURSO SUBSCRITO PELO PRÓPRIO ELEITOR - FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR ADVOGADO LEGALMENTE CONSTITUÍDO QUANDO SE TRATAR
DE CONDUTA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES.
AUSÊNCIA À MESA RECEPTORA DE VOTOS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONVOCAÇÃO
PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ELEITORAIS - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ELEITOR QUE COMPARECEU AOS TRABALHOS EM PLEITOS ANTERIORES - MANIFESTA BOA-FÉ EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA – PROVIMENTO. (TRE/SC. RDJE n 11349 - Joinville/SC. Relator(a)
ANA CRISTINA FERRO BLASI. DJE, Tomo 154, Data 11/09/2017, Página 3-4)
RECURSO - MESÁRIO FALTOSO - ENCAMINHAMENTO DE CONVOCAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA
COM AVISO DE RECEBIMENTO FIRMADA POR TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA
CONVOCAÇÃO PARA OS TRABALHOS ELEITORAIS - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - DÚVIDA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR MÁ-FÉ - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - PENA DE
SUSPENSÃO - AFASTAMENTO - PROVIMENTO DO RECURSO. (TRE/SC. ADM n 26918 - São José/SC.
Relator(a) BÁRBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI. DJE, Tomo 53, Data 11/04/2016, Página 2)
Assim sendo, em nome do princípio da boa fé, deixo de aplicar a multa a eleitora CINERLENE DAVI DE
OLIVEIRA, correspondente à ausência aos trabalhos eleitorais no primeiro turno das eleições de 2018, em
consonância com o Parecer Ministerial, e determino o lançamento do respectivo código ASE, a fim de regularizar
a situação da eleitora no Cadastro Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Parquet.
Considere-se intimado o eleitor pela publicação desta Sentença no DJE.
Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos.
Macaíba/RN, 22 de janeiro de 2020.
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

EDITAL N.º 002/2020 (Prazo: 15 dias)
A Excelentíssima Sra. LÍLIAN REJANE DA SILVA, MM Juíza Eleitoral desta 5ª Zona, Circunscrição Eleitoral do
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, nos termos dos arts. 361 a
365 do CPP.
FAZ SABER a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL, que, por meio deste, CITA o
acusado JOSÉ DE BRITO, brasileiro, trabalhador da construção civil, nascido em 19 de setembro de 1958,
natural de Bom Jesus/RN, filho de Francisca Firmino de Brito e de Manoel de Brito Neto, residindo atualmente
em lugar incerto e não sabido, para comparecer, pessoalmente ou através de Defensor constituído, a esta 5ª
Zona Eleitoral, situada na Rua Ovídio Pereira, 10, Araçá, Macaíba/RN, a fim de receber a denúncia ofertada pelo
Ministério Público Eleitoral em seu desfavor e responder a acusação, por escrito e mediante Advogado, no prazo
de 10 (dez) dias, sob pena de ser-lhe nomeado Defensor público ou dativo para o ato (arts. 396 e 396-A, CPP).
E, para que não se alegue ignorância, mandou a MM. Juíza Eleitoral, expedir este Edital que será publicado no
Diário da Justiça Eletrônico – DJE e fixado no local de costume, onde permanecerá por 15 (quinze) dias. Dado e
passado nesta Cidade de Macaíba (RN), 21 de janeiro de 2020. Eu, _____________(Lívia Viana Bezerra Maia),
Chefe de Cartório, em substituição, digitei e a MM. Juíza subscreve.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 003/2020
RELAÇÃO DE RAE'S IMPRESSOS – JANEIRO/2020
A Dra. LILIAN REJANE DA SILVA, Juíza Eleitoral desta 5ª Zona, em substituição, no uso de suas atribuições
legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada no
Fórum Eleitoral da 5ª Zona, nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução 21.538-TSE, relação de Requerimentos
de Alistamento Eleitoral – RAE IMPRESSOS a partir do sistema ELO, referentes ao período de 01/01/2020 a
15/01/2020, tendo os interessados o prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o art. 57, do Código Eleitoral,
para impugnação.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou publicar o presente EDITAL no Diário da Justiça
Eletrônico – DJE, afixando-o no Mural de Avisos deste Fórum.
Eu, Francisco de Assis Martins Correia, (
),Servidor de Cartório da 5ª ZE/RN, digitei e subscrevi.
Macaíba/RN 21 de janeiro de 2020
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Ação Penal nº 118-17.2016.6.20.0012
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Renan da Silva Felix Maria
Defensor: Defensoria Pública da União
SENTENÇA
Trata-se o presente feito de ação penal em que houve a suspensão
condicional do processo em relação ao réu Renan da Silva Felix Maria, estabelecendo-se como condições
àquelas obrigatórias constantes do art. 89 da Lei nº 9099/95, além do pagamento de prestação pecuniária no
valor de 1 (Hum) salário-mínimo vigente.
Em 09 de dezembro de 2019, o Cartório Eleitoral da 77ª ZE/PB certificou o
cumprimento integral da suspensão condicional do processo, fl. 86,v.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo
reconhecimento do cumprimento integral das condições estabelecidas para a suspensão condicional do
processo e, consequentemente, declaração da extinção da punibilidade da acusada, fls. 90.
É o relatório.
Decido.
É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que, estando
preenchidos os requisitos autorizadores, a Lei dos Juizados Especiais Criminais aplica-se aos crimes sujeitos a
ritos especiais, inclusive aos crimes eleitorais.
Compulsando os autos, verifico que, de fato, o réu cumpriu todos os termos
da suspensão condicional do processo acordada no termo de audiência de fls. 74/76.
ISTO POSTO, considerando as razões acima expostas e em consonância
com o Ministério Público Eleitoral, declaro a extinção da punibilidade do réu Renan da Silva Felix Maria, já
qualificado, nos termos do artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95 do Código de Processo Penal.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa.
Nova Cruz, 21 de janeiro de 2020.

RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
JUIZ ELEITORAL
Ação Penal nº 112-10.2016.6.20.0012
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: André Silva dos Santos
Defensor: Defensoria Pública da União
SENTENÇA
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Trata-se o presente feito de ação penal em que houve a suspensão
condicional do processo em relação ao réu André Silva dos Santos, estabelecendo-se como condições àquelas
obrigatórias constantes do art. 89 da Lei nº 9099/95, além do pagamento de prestação pecuniária no valor de 1
(Hum) salário-mínimo vigente.
Em 09 de dezembro de 2019, o Cartório Eleitoral da 77ª ZE/PB certificou o
cumprimento integral da suspensão condicional do processo, fl. 90.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo
reconhecimento do cumprimento integral das condições estabelecidas para a suspensão condicional do
processo e, consequentemente, declaração da extinção da punibilidade da acusada, fls. 93.
É o relatório.
Decido.
É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que, estando
preenchidos os requisitos autorizadores, a Lei dos Juizados Especiais Criminais aplica-se aos crimes sujeitos a
ritos especiais, inclusive aos crimes eleitorais.
Compulsando os autos, verifico que, de fato, o réu cumpriu todos os termos
da suspensão condicional do processo acordada no termo de audiência de fls. 79/81.
ISTO POSTO, considerando as razões acima expostas e em consonância
com o Ministério Público Eleitoral, declaro a extinção da punibilidade do réu ANDRÉ SILVA DOS SANTOS, já
qualificado, nos termos do artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95 do Código de Processo Penal.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa.
Nova Cruz, 21 de janeiro de 2020.

RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
JUIZ ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 03/2020

O Excelentíssimo Senhor Dr. RICARDO HENRIQUE DE FARIAS, MM. Juiz desta 12ª Zona Eleitoral, na forma da
lei, etc.

FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o eleitor abaixo
nominado, após diligências, teve seu RAE INDEFERIDO, nos municípios de Nova Cruz/RN.

NOME
Herton Carlos Medeiros

INSCRIÇÃO
020583511660

MUNICÍPIO
Nova Cruz

OPERAÇÃO
Transferência

E para que se lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente edital, para ciência do eleitor, que poderá
recorrer no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 17, parágrafo primeiro e art. 18, parágrafo quinto, da
Resolução TSE nº 21.538/03, devendo ser afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE/RN. Dado e passado nesta cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e
um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. Eu, _______________Diego Carneiro de Medeiros, Chefe
de Cartório desta 12ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi e vai assinado pelo MM. Juiz.
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
Juiz Eleitoral
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EDITAL Nº 01/2020
O Exmo Sr. Dr. Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, usando suas
atribuições legais.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que, foram DEFERIDOS os
pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via dos eleitores em anexo a este, no período de 04.12.2019
a 30.12.2019, e para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz Eleitoral publicar edital, com
prazo de 10 (dez) dias. E para que a ninguém seja dado o direito de alegar desconhecimento, mandou o MM.
Juiz Eleitoral afixar o presente edital no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Nova Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, no Cartório Eleitoral desta 12ª Zona, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e dezenove. Eu ____________, Diego Carneiro de Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei e
subscrevi o presente edital, que vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.

RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
Juiz Eleitoral
12ª Zona

EDITAL Nº 02/2020
O Exmo Sr. Dr. Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, usando suas
atribuições legais.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que, foram DEFERIDOS os
pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via dos eleitores em anexo a este, no período de 02.01.2020
a 17.01.2020, e para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz Eleitoral publicar edital, com
prazo de 10 (dez) dias. E para que a ninguém seja dado o direito de alegar desconhecimento, mandou o MM.
Juiz Eleitoral afixar o presente edital no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Nova Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, no Cartório Eleitoral desta 12ª Zona, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte. Eu ____________, Diego Carneiro de Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei e subscrevi o
presente edital, que vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
Juiz Eleitoral
12ª Zona

16ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA
Execução Penal n.º: 72-11.2019.6.20.0016
Ré: Maria Selmonize Confessor Bezerra
Advogado: Pedro Paulo de Araújo Pontes, OAB/RN 13.358
SENTENÇA
Ementa: Direito Penal e Processual Penal.. Execução penal. Cumprimento Integral da Pena Imposta. Extinção da
Punibilidade.
Trata-se de processo de execução penal em face de MARIA SELMONIZE CONFESSOR
BEZERRA, por crime estabelecido no art. 289 do Código Eleitoral, cuja pena privativa de liberdade fora
substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de um
salário-mínimo vigente, determinada nos autos da ação Penal nº 14-13.2016.6.20.0016.
Consta nos autos que, em sede de audiência, a apenada, acompanhada de seu advogado,
requereu o parcelamento da prestação pecuniária em cinco parcelas fixas, conforme termo de audiência juntado
às fls. 25/26.
Consta ainda nos autos documentos juntados às fls. 28/31 e 33, referentes aos comprovantes
de depósito judicial que demonstram a regularidade dos pagamentos das parcelas acordadas, devidamente
ratificado pelo Cartório Eleitoral, conforme certidão de fls. 34, restando comprovado o cumprimento integral da
penalidade imposta à ré.
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Em seguida, com vista dos autos, o Ministério Público apresentou manifestação pela
declaração da extinção da punibilidade da ré, em razão do cumprimento da pena.
Sumariado. Decido.
Analisando os autos, verifico que a ré cumpriu a penalidade que lhe fora imposta, conforme
documentos juntados aos autos, não havendo menção sobre descumprimento ou descontinuidade dos
pagamentos das parcelas fixadas, conforme certificou o Cartório Eleitoral,
À vista do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, declaro a
extinção da punibilidade de MARIA SELMONIZE CONFESSOR BEZERRA, com fundamento no art. 66, II, da Lei
n. º 7.210/94.
Intime-se o réu.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se.
Santa Cruz, 20 de janeiro de 2020.
NATÁLIA MODESTO TORRES DE PAIVA
Juíza Eleitoral

17ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇAS
Processo n.º 10-70.2016.6.20.0017 – Prestação de Contas - Classe 25
Protocolo: 15.587/2016
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2015 – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL
Procedência:CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
Interessado: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Advogado: ROZENILDO DA SILVA – OAB/RN 9.283

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE
2015. INEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, referente ao exercício de 2015.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2015.
Não obstante a apresentação das peças contábeis em sua prestação de contas, a referida agremiação deixou de
apresentar, inicialmente, algumas peças exigidas pelo art. 29 da Resolução 23.432/2014.
Por meio do relatório preliminar do exame, foi solicitado à Agremiação Partidária, e, epígrafe que fossem
complementadas as informações prestadas e sanadas as omissões encontradas. Ao término do prazo legal o
partido apresentou, parcialmente, os documentos solicitados.
Ao analisar as peças contábeis da presente prestação, constatou-se que a agremiação partidária não atendeu a
exigência legal, conforme o art. 6º da Resolução 23.432/2014, não fazendo a abertura das contas bancárias.
A equipe técnica, em parecer conclusivo de fls. 97/98 opinou pela desaprovação das contas.
Em parecer de fls. 101 o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas, conforme as
irregularidades apontadas no parecer da Unidade Técnica.
Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Fundamento e, em seguida, DECIDO.
A Res. 23.432/2014 -TSE no seu art. 6º estabelece que o partido político deve abrir três contas bancárias, sendo
uma para movimentar os recursos recebidos do fundo partidário, outra para movimentar doações de campanha e
uma outra para movimentar “outros recuros”.
A prestação de contas em análise não observou os preceitos legais estabelecidos na Lei n.º 9.096/95 e na
Resolução TSE n.º 23.432/2014 A violação das normas referidas, é causa de desaprovação das contas, veja-se:
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RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008 - DESAPROVAÇÃO IRREGULARIDADE INSANÁVEL - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 34243, Acórdão de 12/04/2011, Relator(a) PAULO OCTAVIO BAPTISTA
PEREIRA, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 19/04/2011, Página 16 REPDJ Republicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE, Data 25/04/2011, Página 12 )
(grifos inexistentes no original)
A jurisprudência do TRE-RN está consonante com o entendimento acima referido:
EMENTA: RECURSO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO 2009 – NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – IMPROVIMENTO DO RECURSO.
É imprescindível a abertura de conta bancária específica para que nela transite toda movimentação financeira do
partido, ainda que a referida agremiação alegue ausência de movimentação financeira.
Improvimento do Recurso.
(RECURSO ELEITORAL N.º 2727-83.2010.6.20.0000, Acórdão de 26/07/2011, Relator(a) RICARDO
PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/08/2011, Página 02 )
(grifos inexistentes no original)
ISSO POSTO, em consonância com o Parecer da Unidade Técnica e do Representante do Ministério Público
Eleitoral, e com fundamento no Artigo 45, inciso IV,alínea “b” da Resolução TSE N.º 23.432/2014, julgo
DESAPROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do Município de Caiçara do
Rio do Vento/RN, referentes ao exercício de 2015, tendo em vista as falhas constatadas, que, examinadas em
conjunto, comprometeram a sua regularidade, e, em conseqüência, determino a suspensão do repasse de cotas do
Fundo Partidário à esfera partidária interessada, pelo prazo de 05 meses, a partir da publicação desta sentença, com
fundamento no Artigo 48, § 2º, Resolução TSE N.º 23.432/2014 c/c o § 3° do art. 37 da lei n. 9.096/1995,
acrescentado pela Lei n.º 12.034/2009.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) o julgamento e respectiva sanção
pelo prazo fixado nesta sentença, oficiando-se ao Diretório Nacional e ao Diretório Estadual sobre a suspenssão
do repasse das cotas do Fundo Partidário, através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência deste,
pelos Correios, e em seguida, arquivem-se os respectivos autos, com baixa no SADP.
Cumpra-se.
P.R.I.
Lajes/RN, 19 de dezembro de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz Eleitoral da 17ª Zona

AUTOS Nº.º 12-06.2017.6.20.0017
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
REQUERENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO SOLIDARIEDADE - SD
CIDADE: CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
ADVOGADO: Dr. ROZENILDO DA SILVA -OAB/RN 9.283

SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE
2016. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do SOLIDARIEDADE no Município de Caiçara do Rio do
Vento/RN, referente ao exercício de 2016.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2016.
Não obstante a apresentação das peças contábeis em sua prestação de contas, a referida agremiação deixou de
apresentar, inicialmente, algumas peças exigidas pelo art. 29 da Resolução 23.464/15 do TSE.
A referida agremiação foi notificada para apresentar as peças e documentos faltantes, conforme os artigos 4º, 9º
e 29 da Resolução TSE 23.464/2015, trancorrendo ins albis o prazo para manifestação.
Ao analisar as peças contábeis da presente prestação, constatou-se que a agremiação partidária não atendeu a
exigência legal, deixando de apresentar na sua totalidade as peças contábeis previstas no art. 29 da Resolução
23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
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O Ministério Público Eleitoral em seu parecer às fls. 109 opinou pela desaprovação das contas.
Eis o relatório. Passa-se a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 traz em seu artigo 32 a obrigação dos partidos de “enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril de ano seguinte”.
Entretanto, conforme já apontado no Relatório do Exame Preliminar para Expedição de Diligência de fls. 103 e
no parecer técnico conclusivo fls. 107/108, conquanto o prestador tenha sido intimado, não apresentou na sua
totalidade as peças contábeis previstas no art. 29 da Resolução 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Portanto, como se infere do julgado, há a necessidade da apresentação dos extratos bancários completos e
definitivos do período integral ao qual se refere a prestação de contas, nos termos do art. 29, inciso V da
Resolução 23.464/2015 do TSE.
Some-se ainda as irregularidades acima, o fato de não terem sido apresentadas as seguintes peças: a) Mídia
contendo Balanço e DRE em formatação adequada à publicação do DJe; b) Certidão fornecida pelo Conselho
Regional de Contabilidade, atestando a regularidade do exercício profissional do contabilista habilitado,
consoante art. 29, XXI, da multicitada Resolução 23.464/2015 TSE; C) Demonstrativo de acordos; D)
Demonstrativo de receitas e gastos; E) Comprovante de propriedade do bem cedido, nos termos do art. 9º da
legislação acima mencionada.
Embora, em regra, a ausência de tais peças, por si sós, não ensejem a desaprovação de contas, mas apenas a
aprovação com ressalvas, diversa afigura-se a situação no caso vertente, visto, além das sobreditas ausências,
existir ainda a irregularidade referente a ausência de extratos bancários.
Assim, cotejando-se a documentação apresentada com a Res. TSE n.º 23.464/2015, verifica-se que há
irregularidades que maculam, inclusive de forma substancial, a presente prestação de contas, pois, conforme
apontado pela unidade técnica, foram comprometidas a regularidade, a confiabilidade e a transparências das
contas.
Ante o exposto, com supedâneo no art. 46, inciso III, alínea “c”, da citada resolução, JULGO DESAPROVADAS
AS CONTAS, referentes ao exercício de 2016, do SOLIDARIEDADE – SD do município de Caiçara do Rio
Vento/RN, e, em conseqüência, determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário à esfera
partidária interessada, pelo prazo de 05 meses, a partir da publicação desta sentença.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) o julgamento e respectiva sanção
pelo prazo fixado nesta sentença, oficiando-se ao Diretório Nacional e ao Diretório Estadual sobre a suspenssão
do repasse das cotas do Fundo Partidário, e em seguida, arquivem-se os respectivos autos, com baixa no
SADP.
Cumpra-se.
Lajes/RN, 18 dezembro de 2019.

GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Protocolo: 906/2016
Processo: 9-71.2016.6.20.0054
Requerente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Município: Pedro Avelino/RN
Presidente: CASSIMIRO JOSÉ DANTAS
Sem Advogado

Sentença
Vistos, etc.
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Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas partidária anual referente
ao exercício financeiro de 2014 por parte do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do
Município de Pedro Avelino/RN.
À fl. 10, consta o ato ordinatório de notificação expedido para o presidente do agremiação em epígrafe,
concedendo prazo para apresentar as referidas contas ou, ainda, apresentar declaração de ausência de
movimentação de recursos. Contudo, à fl. 11, certificou-se que o transcorreu o prazo da notificação e não houve
manifestação por parte dos interessados.
Assim, em ato contínuo, o Cartório Eleitoral certificou a ausência de extratos que indiquem movimentação de
recursos pelo partido, a ausência de informação sobre eventual emissão de recibos de doações, assim como não
se encontrou registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 19).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou para que as contas fossem julgadas como não
prestadas, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea ""a" da Resolução TSE nº 23.546/2017 (13).
É o relatório. DECIDO.
Registre-se, antes de tudo, que, nos termos do art. 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017, as disposições nela
previstas, não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de
2018, razão pela qual o julgamento do mérito das presentes contas observará as regras dispostas na Resolução
nº 21.841/2004 TSE, bem como nas normas previstas na Lei 9.096/95.
Ensina o art. 30 da Lei nº 9.096/95 que constitui obrigação dos partidos políticos, inclusive por seus órgãos
municipais ou zonais, manter escrituração contábil, sob responsabilidade de profissional habilitado em
contabilidade, de forma a permitir a aferição da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, bem
como a aferição de sua situação patrimonial.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Em consequência da omissão na apresentação das contas, o artigo 37-A, caput, da citada lei estabelece, como
sanção, a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os
responsáveis às penas da lei.
No caso sob análise, verifica-se que não ocorreu a prestação de contas anual de exercício financeiro, em patente
omissão e flagrante violação da lei eleitoral, no prazo legal (até 30 de abril do ano seguinte ao exercício de
referência). E, notificada para apresentar justificativas e/ou apresentar as contas, a agremiação manteve-se
inerte, conforme certidão nos autos. Resta a este Juízo, portanto, apenas a aplicação das sanções insculpidas
na legislação.
ISTO POSTO, após a análise dos autos, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, e com
fulcro no art. 37-A da Lei nº 9.096/95 e art. 28, inc. IIII, da Res. do TSE nº 21.841/2004, julgo NÃO PRESTADAS
as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do Município de Pedro Avelino/RN,
referentes ao exercício financeiro de 2014, pelo que DETERMINO a proibição de recebimento de recursos
oriundos do fundo partidário ao respectivo órgão partidário municipal, pelo tempo em que o partido permanecer
omisso – caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas.
Deixo de aplicar a norma prevista no art. 34 da Res. 21.841/2004, tendo em vista que o partido político não
recebeu ao longo do exercício financeiro de 2014 cotas do fundo partidário, conforme atestado nos autos.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral.
Registre-se no SADP e no livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência, através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência
deste, pelos Correios.
Ciência pessoal ao RMPE.
Cumpridas as providências citadas, ARQUIVEM-SE.
Lajes/RN, 18 de dezembro de 2019.

GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
Juíza Eleitoral

Processo n.º 16-43.2017.6.20.0017– Prestação de Contas - Classe 25
Protocolo: 14.014/2017
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016 – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL
Procedência: PEDRA PRETA/RN
Interessado: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Advogado: Thiago Augusto Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN 4650
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SENTENÇA

Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB no
Município de Pedra Preta/RN, referente ao exercício de 2016.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2016.
Publicado edital, tanto por meio do Diário de Justiça Eletrônico quanto no mural do Cartório Eleitoral, tornando
públicos o balanço e a demonstração de resultado do exercício da prestação de contas do partido em epígrafe,
transcorrido in albis o prazo para impugnação, conforme se observa às fls. 50.
A Unidade Técnica emitou parecer técnico conclusivo opinando pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas.
Em parecer de fls. 62 o Ministério Público Eleitoral pugnou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, conforme
parecer da Unidade Técnica.
Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Fundamento e, em seguida, DECIDO.
A Lei n.º 9.096/95 traz em seu artigo 32 a obrigação dos partidos de “enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril de ano seguinte”.
Não foi detectado repasse de Fundo Partidário, bem como foi certificado nos autos que as fontes financiadoras
do partido em tela, no exercício de 2016, segundo documentos de fls. 15/16, foram apenas doações estimáveis
em dinheiro, bem como uma sobra de campanha devolvida pelo candidato a prefeito Jadosn Faustino Mendes da
Silva, no valor de R$ 40,00 (quarenta) reais.
ISSO POSTO, em consonância com o Parecer da Unidade Técnica e do Representante do Ministério Público
Eleitoral, e com fundamento no Artigo 46, inciso I da Resolução TSE N.º 223.546/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do Município de Pedra Preta/RN,
referentes ao exercício de 2016, por entender que as impropriedades encontradas representam falhas de natureza
formal, ausências estas que se mostram irrelevantes pois não resultam dano ao erário e não têm potencial para
conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e regulamentares, não
comprometendo assim a regularidade das contas apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) o julgamento das contas, e em
seguida, arquivem-se os respectivos autos, com baixa no SADP.
Cumpra-se.
P.R.I.
Lajes/RN, 19 de dezembro de 2019.

Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz Eleitoral da 17ª Zona

AUTOS N.º 42-41.2017.6.20.0017
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
REQUERENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PART. DA REPÚBLICA – PR
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA/RN
ADVOGADO: Dr. Rozenildo da Silva – OAB/RN 9283

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDOPOLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE
2016. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR do Município de Pedra
Preta/RN, referente ao exercício financeiro de 2016.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2016.
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Não obstante a apresentação das peças contábeis em sua prestação de contas, a referida agremiação deixou de
apresentar, inicialmente, algumas peças exigidas pelo art. 29 da Resolução 23.464/2015, tais como: a)
Comprovante da remessa, à Receita Federal do Brasil, da Escrituração Contábil Digital (art. 29, I, da Resolução
TSE n.º 23464/2015, que regula esta PC no aspecto material); b) Extratos bancários completos das contas
bancárias mantidas pelo partido no exercício de 2016, abrangendo todo o período a que se refere a prestação de
contas (art. 29, V), pois como se infere dos autos, nenhum extrato bancário foi apresentado pelo partido, bem
como verificou-se, que o Livro Diário apresentado às fls. 45/50 carece de autenticação no registro público
competente da sede do órgão partidário, contrariando, assim, o art. 26, §3º, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Ato contínuo, por meio do ato ordinatório, intimou-se o partido em comento, mediante seu advogado, para se
manifestar sobre o relatório preliminar, bem como sobre à doação, que em consulta ao Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA), verificou-se que o partido em comento recebeu, em 21.10.2016, depósito em dinheiro no
valor de R$ 50,66 (cinquenta reais e sessenta e seis centavos) conforme se observa da fl. 65, não declarados na
presente prestação de contas e cuja origem também não foi apontada. Contudo, o prazo concedido transcorreu
in albis, como se infere da fl. 70.
Após, foram juntados aos autos, sucessivamente, o parecer técnico conclusivo e o parecer ministerial, ambos
pela desaprovação das contas.
Eis o relatório. Passa-se a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 traz em seu artigo 32 a obrigação dos partidos de “enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril de ano seguinte”.
Extrai-se dos autos que a vertente prestação de contas não obedece aos ditames da legislação que rege a
matéria (Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.464/15).
Isso porque, conforme apontado nos pareceres cartorário e ministerial, há diversas irregularidades que maculam
a prestação de contas ora examinada.
Por conseguinte, consoante destacado no Parecer Técnico Conclusivo, trata-se de grave irregularidade apta, por
si só, a ensejar a desaprovação das contas. Eis que a ausência de informações sobre as quantia creditada ao
partido caracterizam-se como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), nos termos do art. 13, parágrafo
único, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Com efeito, o partido sequer forneceu qualquer informação sobre os recursos em comento ou sobre sua origem,
bem assim não há no extrato bancário informação do nome ou razão social de quem realizou os créditos em
questão. Desse modo, o valor total de R$ 50,66 (cinquenta reais e sessenta e seis centavos) remanesce como
Recurso de Origem Não Identificada (RONI), mormente em face da ausência de qualquer manifestação, embora
intimado o partido.
Some-se ainda a irregularidade acima o fato de as contas ora examinadas haverem sido apresentadas após o
prazo legal. É bem verdade que, em regra, a intempestivamente, por si só, não enseja a desaprovação de
contas, mas apenas a aprovação com ressalvas. Entretanto, diversa se afigura a situação ora em apreço, visto,
além da intempestividade, existir ainda a identificação de RONI, consoante já demonstrado.
Assim, cotejando-se a documentação apresentada com a Res. TSE n.º 23.464/2015, verifica-se que há
irregularidade que macula, inclusive de forma substancial, a presente prestação de contas, conforme apontado
pela unidade técnica, não foram positivas as diligências realizadas no afã de confirmar a veracidade desta
prestação.
Ante o exposto, com supedâneo no art. 46, inciso III, alínea “c”, da citada resolução, JULGO DESAPROVADAS
AS CONTAS, referentes ao exercício finaceiro de 2016, do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR do município de
Pedra Preta/RN.
Por conseguinte, nos termos do art. 49 da resolução em tela, determino a devolução
da importância apontada como RONI, no montante de R$ 50,66 (cinquenta reais e sessenta e seis centavos) , ao
Tesouro Nacional, acrescida de multa de 10%.
Destarte, no caso de não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, consoante
art. 47, II, da resolução em comento, deve ser suspensa a distribuição ou o repasse dos recursos provenientes
do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral.
Escoado in albis o prazo para eventuais recursos contra esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa nos seus
registros.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Lajes/RN, 19 dezembro de 2019.

GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
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Juíza Eleitoral

AUTOS N.º 43-26.2017.620.0017
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
REQUERENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES –
PT
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA/RN
ADVOGADO: Dr. Rozenildo da Silva – OAB/RN 9283

SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE
2016. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do PARTIDO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT no
Município de Pedra Preta/RN, referente ao exercício de 2016.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2016.
Não obstante a apresentação das peças contábeis em sua prestação de contas, a referida agremiação deixou de
apresentar, inicialmente, algumas peças exigidas pelo art. 29 da Resolução 23.464/2015, tais como: a)
Comprovante da remessa, à Receita Federal do Brasil, da Escrituração Contábil Digital (art. 29, I, da Resolução
TSE n.º 23464/2015, que regula esta PC no aspecto material); b) a) Extratos bancários completos das contas
bancárias mantidas pelo partido no exercício de 2016, abrangendo todo o período a que se refere a prestação de
contas (art. 29, V), pois, como se observa das fls. 59/67, só foram apresentados os extratos bancários de janeiro
a setembro, faltando, assim, os extratos de outubro a dezembro, bem como verificou-se, que o Livro Diário
apresentado às fls. 47/52 carece de autenticação no registro público competente da sede do órgão partidário,
contrariando, assim, o art. 26, §3º, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Por meio do relatório preliminar do exame, foi constatado que à Agremiação Partidária, em epígrafe, que fossem
complementadas as informações prestadas e sanadas as omissões encontradas.
Ato contínuo, por meio do ato ordinatório, intimou-se o partido em comento, mediante seu advogado, para se
manifestar sobre o relatório preliminar, bem como sobre a doação que em consulta ao Sistema de Prestação de
Contas Anuais (SPCA), verificou-se que o partido em comento recebeu, em 13.10.2016, depósito em dinheiro no
valor de R$ 15,20 (fls. 73), conforme se observa da fl. 73, não declarados na presente prestação de contas e
cuja origem também não foi apontada. Contudo, o prazo concedido transcorreu in albis, como se infere da fl. 77.
Após, foram juntados aos autos, sucessivamente, o parecer técnico conclusivo e o parecer ministerial, ambos
pela desaprovação das contas.
Eis o relatório. Passa-se a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 traz em seu artigo 32 a obrigação dos partidos de “enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril de ano seguinte”.
Extrai-se dos autos que a vertente prestação de contas não obedece aos ditames da legislação que rege a
matéria (Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.464/15).
Isso porque, conforme apontado nos pareceres cartorário e ministerial, há diversas irregularidades que maculam
a prestação de contas ora examinada.
Por conseguinte, consoante destacado no Parecer Técnico Conclusivo, trata-se de grave irregularidade apta, por
si só, a ensejar a desaprovação das contas. Eis que a ausência de informações sobre as quantia creditada ao
partido caracterizam-se como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), nos termos do art. 13, parágrafo
único, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Com efeito, o partido sequer forneceu qualquer informação sobre os recursos em comento ou sobre sua origem,
bem assim não há no extrato bancário informação do nome ou razão social de quem realizou os créditos em
questão. Desse modo, o valor total de R$ 15,20 (quinze reais e vinte centavos) remanesce como Recurso de
Origem Não Identificada (RONI), mormente em face da ausência de qualquer manifestação, embora intimado o
partido.
Some-se ainda a irregularidade acima o fato de as contas ora examinadas haverem sido apresentadas após o
prazo legal. É bem verdade que, em regra, a intempestivamente, por si só, não enseja a desaprovação de
contas, mas apenas a aprovação com ressalvas. Entretanto, diversa se afigura a situação ora em apreço, visto,
além da intempestividade, existir ainda a identificação de RONI, consoante já demonstrado.
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Assim, cotejando-se a documentação apresentada com a Res. TSE n.º 23.464/2015, verifica-se que há
irregularidade que macula, inclusive de forma substancial, a presente prestação de contas, conforme apontado
pela unidade técnica, não foram positivas as diligências realizadas no afã de confirmar a veracidade desta
prestação.
Ante o exposto, com supedâneo no art. 46, inciso III, alínea “c”, da citada resolução, JULGO DESAPROVADAS
AS CONTAS, referentes ao exercício de 2016, do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de Pedra Preta/RN.
Por conseguinte, nos termos do art. 49 da resolução em tela, determino a devolução da importância apontada
como RONI, no montante de R$ 15,20 (quinze reais e vinte centavos), ao Tesouro Nacional, acrescida de multa
de 10%.
Destarte, no caso de não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, consoante
art. 47, II, da resolução em comento, deve ser suspensa a distribuição ou o repasse dos recursos provenientes
do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral.
Escoado in albis o prazo para eventuais recursos contra esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa nos seus
registros.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Lajes/RN, 19 de dezembro de 2019.

GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
Juíza Eleitoral

Processo n.º 11-55.2016.6.20.0017 – Prestação de Contas - Classe 25
Protocolo: 15.589/2016
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2015 – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL
Procedência:CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
Interessado: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Advogado: ROZENILDO DA SILVA – OAB/RN 9.283
SENTENÇA

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE
2015. INEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do Município de
Caiçara do Rio do Vento/RN, referente ao exercício de 2015.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2015.
Não obstante a apresentação das peças contábeis em sua prestação de contas, a referida agremiação deixou de
apresentar, inicialmente, algumas peças exigidas pelo art. 29 da Resolução 23.432/2014.
Por meio do relatório preliminar do exame, foi solicitado à Agremiação Partidária, e, epígrafe que fossem
complementadas as informações prestadas e sanadas as omissões encontradas. Ao término do prazo legal o
partido apresentou, parcialmente, os documentos solicitados.
Ao analisar as peças contábeis da presente prestação, constatou-se que a agremiação partidária não atendeu a
exigência legal, conforme o art. 6º da Resolução 23.432/2014, não fazendo a abertura das contas bancárias.
A equipe técnica, em parecer conclusivo de fls. 96/98 opinou pela desaprovação das contas.
Em parecer de fls. 100, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas, conforme as
irregularidades apontadas no parecer da Unidade Técnica.
Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Fundamento e, em seguida, DECIDO.
A Res. 23.432/2014 -TSE no seu art. 6º estabelece que o partido político deve abrir três contas bancárias, sendo
uma para movimentar os recursos recebidos do fundo partidário, outra para movimentar doações de campanha e
uma outra para movimentar “outros recuros”.
A prestação de contas em análise não observou os preceitos legais estabelecidos na Lei n.º 9.096/95 e na
Resolução TSE n.º 23.432/2014 A violação das normas referidas, é causa de desaprovação das contas, veja-se:
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RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008 - DESAPROVAÇÃO IRREGULARIDADE INSANÁVEL - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 34243, Acórdão de 12/04/2011, Relator(a) PAULO OCTAVIO BAPTISTA
PEREIRA, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 19/04/2011, Página 16 REPDJ Republicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE, Data 25/04/2011, Página 12 )
(grifos inexistentes no original)

A jurisprudência do TRE-RN está consonante com o entendimento acima referido:
EMENTA: RECURSO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO 2009 – NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – IMPROVIMENTO DO RECURSO.
É imprescindível a abertura de conta bancária específica para que nela transite toda movimentação financeira do
partido, ainda que a referida agremiação alegue ausência de movimentação financeira.
Improvimento do Recurso.
(RECURSO ELEITORAL N.º 2727-83.2010.6.20.0000, Acórdão de 26/07/2011, Relator(a) RICARDO
PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/08/2011, Página 02 )
(grifos inexistentes no original)
ISSO POSTO, em consonância com o Parecer da Unidade Técnica e do Representante do Ministério Público
Eleitoral, e com fundamento no Artigo 45, inciso IV,alínea “b” da Resolução TSE N.º 23.432/2014, julgo
DESAPROVADAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN,
referentes ao exercício de 2015, tendo em vista as falhas constatadas, que, examinadas em conjunto,
comprometeram a sua regularidade, e, em conseqüência, determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário à esfera partidária interessada, pelo prazo de 05 meses, a partir da publicação desta sentença, com
fundamento no Artigo 48, § 2º, Resolução TSE N.º 23.432/2014 c/c o § 3° do art. 37 da lei n. 9.096/1995,
acrescentado pela Lei n.º 12.034/2009.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) o julgamento e respectiva sanção
pelo prazo fixado nesta sentença, oficiando-se ao Diretório Nacional e ao Diretório Estadual sobre a suspenssão
do repasse das cotas do Fundo Partidário através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência deste,
pelos Correios, e em seguida, arquivem-se os respectivos autos, com baixa no SADP.
Cumpra-se.
P.R.I.
Lajes/RN, 19 de dezembro de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral da 17ª Zona

Processo n.º 9-51.2017.6.20.0017– Prestação de Contas - Classe 25
Protocolo: 11.024/2017
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016 – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL
Procedência: LAJES/RN
Interessado: PODEMOS – então denominado PART. TRABALHISTA NACIONAL - PTN
Advogado: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN 3640
Afonso Adolfo de Medeiros Fernandes – OAB/RN 3937

SENTENÇA

Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do PODEMOS – então denominado PARTIDO
TRABALHISTA NACIONAL - PTN no Município de Lajes/RN, referente ao exercício de 2016.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2016.
Publicado edital, tanto por meio do Diário de Justiça Eletrônico quanto no mural do Cartório Eleitoral, tornando
públicos o balanço e a demonstração de resultado do exercício da prestação de contas do partido em epígrafe,
transcorrido in albis o parzo para impugnação, conforme se observa das fls. 106.
Por meio do relatório preliminar do exame, foi solicitado à Agremiação Partidária, que fossem complementadas
as informações prestadas e sanadas as omissões encontradas (fls. 111/115).
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Foi protocolado petição às fls. 117/126 solicitado dilação de prazo para atender a solicitação de fls. 115, a qual
foi deferido em parte.
Fui juntado aos autos às fls. 127/164 petição atendendo a solictação de fls. 115.
A Unidade Técnica emitou parecer técnico conclusivo opinando pela aprovação das contas.
Em parecer de fls.177, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela APROVAÇÃO das contas, conforme parecer
da Unidade Técnica.
Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Fundamento e, em seguida, DECIDO.
A Lei n.º 9.096/95 traz em seu artigo 32 a obrigação dos partidos de “enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril de ano seguinte”.
Após a juntada a documentação solicitada e a análise da mesma pela Unidade Técnica, a prestação de contas
do partido em epígrafe está de acordo com a norma vigente á época.
Não houve recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), pois a totalidade dos recursos
percebidos pelo partido foram, de fato, recursos do Fundo Partidário no total de R$ 145.000,00 (fls.141), sendo
comprovados os gastos no valor de R$ 129.969,60 com recursos do Fundo Partidário.
ISSO POSTO, em consonância com o Parecer da Unidade Técnica e do Representante do Ministério Público
Eleitoral, e com fundamento no Artigo 46, inciso I da Resolução TSE N.º 23.432/2014, julgo APROVADAS as
contas do PODEMOS – então denominado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN do Município de Lajes/RN,
referentes ao exercício de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) o julgamento das contas, e em
seguida, arquivem-se os respectivos autos, com baixa no SADP.
Cumpra-se.
P.R.I.
Lajes/RN, 19 de dezembro de 2019.

Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz Eleitoral da 17ª Zona

Processo n.º 12-40.2016.6.20.0017 – Prestação de Contas - Classe 25
Protocolo: 15.590/2016
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2015 – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL
Procedência: LAJES/RN
Interessado: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Advogado: ROZENILDO DA SILVA – OAB/RN 9.283

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE
2015. INEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do
Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, referente ao exercício de 2015.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2015.
Não obstante a apresentação das peças contábeis em sua prestação de contas, a referida agremiação deixou de
apresentar, inicialmente, algumas peças exigidas pelo art. 29 da Resolução 23.432/2014.
Por meio do relatório preliminar do exame, foi solicitado à Agremiação Partidária, e, epígrafe que fossem
complementadas as informações prestadas e sanadas as omissões encontradas. Ao término do prazo legal o
partido apresentou, parcialmente, os documentos solicitados.
Ao analisar as peças contábeis da presente prestação, constatou-se que a agremiação partidária não atendeu a
exigência legal, conforme o art. 6º da Resolução 23.432/2014, não fazendo a abertura das contas bancárias.
A equipe técnica, em parecer conclusivo de fls. 124/125 verso opinou pela desaprovação das contas.
Em parecer de fls. 128, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas, conforme as
irregularidades apontadas no parecer da Unidade Técnica.
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Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Fundamento e, em seguida, DECIDO.
A Res. 23.432/2014 -TSE no seu art. 6º estabelece que o partido político deve abrir três contas bancárias, sendo
uma para movimentar os recursos recebidos do fundo partidário, outra para movimentar doações de campanha e
uma outra para movimentar “outros recuros”.
A prestação de contas em análise não observou os preceitos legais estabelecidos na Lei n.º 9.096/95 e na
Resolução TSE n.º 23.432/2014 A violação das normas referidas, é causa de desaprovação das contas, veja-se:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008 - DESAPROVAÇÃO IRREGULARIDADE INSANÁVEL - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 34243, Acórdão de 12/04/2011, Relator(a) PAULO OCTAVIO BAPTISTA
PEREIRA, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 19/04/2011, Página 16 REPDJ Republicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE, Data 25/04/2011, Página 12 )
(grifos inexistentes no original)

A jurisprudência do TRE-RN está consonante com o entendimento acima referido:
EMENTA: RECURSO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO 2009 – NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – IMPROVIMENTO DO RECURSO.
É imprescindível a abertura de conta bancária específica para que nela transite toda movimentação financeira do
partido, ainda que a referida agremiação alegue ausência de movimentação financeira.
Improvimento do Recurso.
(RECURSO ELEITORAL N.º 2727-83.2010.6.20.0000, Acórdão de 26/07/2011, Relator(a) RICARDO
PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/08/2011, Página 02 )
(grifos inexistentes no original)
ISSO POSTO, em consonância com o Parecer da Unidade Técnica e do Representante do Ministério Público
Eleitoral, e com fundamento no Artigo 45, inciso IV,alínea “b” da Resolução TSE N.º 23.432/2014, julgo
DESAPROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do Município de Lajes/RN,
referentes ao exercício de 2015, tendo em vista as falhas constatadas, que, examinadas em conjunto,
comprometeram a sua regularidade, e, em conseqüência, determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário à esfera partidária interessada, pelo prazo de 05 meses, a partir da publicação desta sentença, com
fundamento no Artigo 48, § 2º, Resolução TSE N.º 23.432/2014 c/c o § 3° do art. 37 da lei n. 9.096/1995,
acrescentado pela Lei n.º 12.034/2009.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) o julgamento e respectiva sanção
pelo prazo fixado nesta sentença, oficiando-se ao Diretório Nacional e ao Diretório Estadual sobre a suspenssão
do repasse das cotas do Fundo Partidário através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência deste,
pelos Correios, e em seguida, arquivem-se os respectivos autos, com baixa no SADP.
Cumpra-se.
P.R.I.
Lajes/RN, 19 de dezembro de 2019.

Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz Eleitoral da 17ª Zona

Processo n.º 15-58.2017.6.20.0017– Prestação de Contas - Classe 25
Protocolo: 13.726/2017
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016 – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL
Procedência: Caiçara do Rio do Vento/RN
Interessado: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Advogado: Thiago Augusto Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN 4650

SENTENÇA
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Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP no Município de
Caiçara do Rio do Vento/RN, referente ao exercício de 2016.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2016.
Publicado edital, tanto por meio do Diário de Justiça Eletrônico quanto no mural do Cartório Eleitoral, tornando
públicos o balanço e a demonstração de resultado do exercício da prestação de contas do partido em epígrafe,
transcorrido in albis o prazo para impugnação, conforme se observa às fls. 18.
A Unidade Técnica emitou parecer técnico conclusivo opinando pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas.
Em parecer de fls. 32, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, conforme
parecer da Unidade Técnica.
Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Fundamento e, em seguida, DECIDO.
A Lei n.º 9.096/95 traz em seu artigo 32 a obrigação dos partidos de “enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril de ano seguinte”.
Não foi detectado repasse de Fundo Partidário, bem como foi certificado nos autos que não houve emissão de
receibo eleitoral pelo partido em epígrafe, no exercício financeiro em questão.
ISSO POSTO, em consonância com o Parecer da Unidade Técnica e do Representante do Ministério Público
Eleitoral, e com fundamento no Artigo 46, inciso I da Resolução TSE N.º 223.546/2017, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN,
referentes ao exercício de 2016, por entender que as impropriedades encontradas representam falhas de natureza
formal, ausências estas que se mostram irrelevantes pois não resultam dano ao erário e não têm potencial para
conduzir à inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e regulamentares, não
comprometendo assim a regularidade das contas apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) o julgamento das contas, e em
seguida, arquivem-se os respectivos autos, com baixa no SADP.
Cumpra-se.
P.R.I.
Lajes/RN, 19 de dezembro de 2019.

Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz Eleitoral da 17ª Zona

Processo n.º 15-92.2016.6.20.0017 – Prestação de Contas - Classe 25
Protocolo: 15.583/2016
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2015 – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL
Procedência:PEDRA PRETA/RN
Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Advogado: ROZENILDO DA SILVA – OAB/RN 9.283

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE
2015. INEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD no Município
de Pedra Preta/RN, referente ao exercício de 2015.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2015.
Não obstante a apresentação das peças contábeis em sua prestação de contas, a referida agremiação deixou de
apresentar, inicialmente, algumas peças exigidas pelo art. 29 da Resolução 23.432/2014.
Por meio do relatório preliminar do exame, foi solicitado à Agremiação Partidária, em epígrafe que fossem
complementadas as informações prestadas e sanadas as omissões encontradas. Ao término do prazo legal o
partido apresentou, parcialmente, os documentos solicitados.
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Ao analisar as peças contábeis da presente prestação, constatou-se que a agremiação partidária não atendeu a
exigência legal, conforme o art. 6º da Resolução 23.432/2014, não fazendo a abertura das contas bancárias.
A equipe técnica, em parecer conclusivo de fls. 132/134, opinou pela desaprovação das contas.
Em parecer de fl. 136, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas, conforme as
irregularidades apontadas no parecer da Unidade Técnica. Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Fundamento e, em seguida, DECIDO.
A Res. 23.432/2014 -TSE no seu art. 6º estabelece que o partido político deve abrir três contas bancárias, sendo
uma para movimentar os recursos recebidos do fundo partidário, outra para movimentar doações de campanha e
uma outra para movimentar “outros recuros”.
A prestação de contas em análise não observou os preceitos legais estabelecidos na Lei n.º 9.096/95 e na
Resolução TSE n.º 23.432/2014 A violação das normas referidas, é causa de desaprovação das contas, veja-se:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008 - DESAPROVAÇÃO IRREGULARIDADE INSANÁVEL - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 34243, Acórdão de 12/04/2011, Relator(a) PAULO OCTAVIO BAPTISTA
PEREIRA, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 19/04/2011, Página 16 REPDJ Republicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE, Data 25/04/2011, Página 12 )
(grifos inexistentes no original)

A jurisprudência do TRE-RN está consonante com o entendimento acima referido:
EMENTA: RECURSO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO 2009 – NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – IMPROVIMENTO DO RECURSO.
É imprescindível a abertura de conta bancária específica para que nela transite toda movimentação financeira do
partido, ainda que a referida agremiação alegue ausência de movimentação financeira.
Improvimento do Recurso.
(RECURSO ELEITORAL N.º 2727-83.2010.6.20.0000, Acórdão de 26/07/2011, Relator(a) RICARDO
PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/08/2011, Página 02 )
(grifos inexistentes no original)
ISSO POSTO, em consonância com o Parecer da Unidade Técnica e do Representante do Ministério Público
Eleitoral, e com fundamento no Artigo 45, inciso IV,alínea “b” da Resolução TSE N.º 23.432/2014, julgo
DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do Município de PRETA PRETA/RN,
referentes ao exercício de 2015, tendo em vista as falhas constatadas, que, examinadas em conjunto,
comprometeram a sua regularidade, e, em conseqüência, determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário à esfera partidária interessada, pelo prazo de 05 meses, a partir da publicação desta sentença, com
fundamento no Artigo 48, § 2º, Resolução TSE N.º 23.432/2014 c/c o § 3° do art. 37 da lei n. 9.096/1995,
acrescentado pela Lei n.º 12.034/2009.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) o julgamento e respectiva sanção
pelo prazo fixado nesta sentença, oficiando-se ao Diretório Nacional e ao Diretório Estadual sobre a suspenssão
do repasse das cotas do Fundo Partidário, através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência deste,
pelos Correios e em seguida, arquivem-se os respectivos autos, com baixa no SADP.
Cumpra-se.
P.R.I.
Lajes/RN, 19 de dezembro de 2019.

Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz Eleitoral da 17ª Zona

Processo n.º 14-10.2016.6.20.0017 – Prestação de Contas - Classe 25
Protocolo: 15.585/2016
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2015 – PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL
Procedência:PEDRA PRETA/RN
Interessado: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Advogado: ROZENILDO DA SILVA – OAB/RN 9.283
____________________________________________________________________________________________________________________
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 2020, Número 012

Natal, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

Página 36

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE
2015. INEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Trata-se de feito que versa sobre a prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do
Município de Pedra Preta/RN, referente ao exercício de 2015.
O Órgão Municipal do Partido referido apresentou, intempestivamente, a Prestação de Contas Anual de 2015.
Não obstante a apresentação das peças contábeis em sua prestação de contas, a referida agremiação deixou de
apresentar, inicialmente, algumas peças exigidas pelo art. 29 da Resolução 23.432/2014.
Por meio do relatório preliminar do exame, foi solicitado à Agremiação Partidária, e, epígrafe que fossem
complementadas as informações prestadas e sanadas as omissões encontradas. Ao término do prazo legal o
partido apresentou, parcialmente, os documentos solicitados.
Ao analisar as peças contábeis da presente prestação, constatou-se que a agremiação partidária não atendeu a
exigência legal, conforme o art. 6º da Resolução 23.432/2014, não fazendo a abertura das contas bancárias.
A equipe técnica, em parecer conclusivo de fls. 132/134, opinou pela desaprovação das contas.
Em parecer de fls. 59, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas, conforme as
irregularidades apontadas no parecer da Unidade Técnica.
Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Fundamento e, em seguida, DECIDO.
A Res. 23.432/2014 -TSE no seu art. 6º estabelece que o partido político deve abrir três contas bancárias, sendo
uma para movimentar os recursos recebidos do fundo partidário, outra para movimentar doações de campanha e
uma outra para movimentar “outros recuros”.
A prestação de contas em análise não observou os preceitos legais estabelecidos na Lei n.º 9.096/95 e na
Resolução TSE n.º 23.432/2014 A violação das normas referidas, é causa de desaprovação das contas, veja-se:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2008 - DESAPROVAÇÃO IRREGULARIDADE INSANÁVEL - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 34243, Acórdão de 12/04/2011, Relator(a) PAULO OCTAVIO BAPTISTA
PEREIRA, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 19/04/2011, Página 16 REPDJ Republicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE, Data 25/04/2011, Página 12 )
(grifos inexistentes no original)

A jurisprudência do TRE-RN está consonante com o entendimento acima referido:
EMENTA: RECURSO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO 2009 – NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – IMPROVIMENTO DO RECURSO.
É imprescindível a abertura de conta bancária específica para que nela transite toda movimentação financeira do
partido, ainda que a referida agremiação alegue ausência de movimentação financeira.
Improvimento do Recurso.
(RECURSO ELEITORAL N.º 2727-83.2010.6.20.0000, Acórdão de 26/07/2011, Relator(a) RICARDO
PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/08/2011, Página 02 )
(grifos inexistentes no original)
ISSO POSTO, em consonância com o Parecer da Unidade Técnica e do Representante do Ministério Público
Eleitoral, e com fundamento no Artigo 45, inciso IV,alínea “b” da Resolução TSE N.º 23.432/2014, julgo
DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do Município de PRETA
PRETA/RN, referentes ao exercício de 2015, tendo em vista as falhas constatadas, que, examinadas em conjunto,
comprometeram a sua regularidade, e, em conseqüência, determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário à esfera partidária interessada, pelo prazo de 05 meses, a partir da publicação desta sentença, com
fundamento no Artigo 48, § 2º, Resolução TSE N.º 23.432/2014 c/c o § 3° do art. 37 da lei n. 9.096/1995,
acrescentado pela Lei n.º 12.034/2009.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, anote-se no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) o julgamento e respectiva sanção
pelo prazo fixado nesta sentença, oficiando-se ao Diretório Nacional e ao Diretório Estadual sobre a suspenssão
do repasse das cotas do Fundo Partidário, através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência deste,
pelos Correios, e em seguida, arquivem-se os respectivos autos, com baixa no SADP.
Cumpra-se.
P.R.I.
____________________________________________________________________________________________________________________
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Lajes/RN, 19 de dezembro de 2019.

Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz Eleitoral da 17ª Zona

PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) N.º 72-42.2018.6.20.0017
REQUERENTE: Luiz Antonio Bandeira de Souza e Haroldo Luiz Barros de Souza
ADVOGADO(A)(S): Rozenildo da Silva - OAB/RN 9.283

DECISÃO
Vistos etc.

Cuida-se de petição protocolado pelo Presidente e Tesoureiro da Comissão Provisória do Partido da Republica
da Ordem Social – PROS, do Município de Pedra Preta/RN, (fls. 38/39), requerendo que este Juízo notifique o
Diretório Estadual do PROS para que esclareça sobre quem recairá a responsabilidade pelo comando do Partido
do Municipio de Pedra Preta/RN, bem como exonere de qualquer sorte os requerentes.
Informa que não são partes integrantes do partido acima mencionado, razão pelo qual não subsiste motivo para
a manutenção dos mesmos como integrantes do quadro diretivo.
Noticie, ainda que foram realizadas diversas trativas com os integrantes do Diretório Estadual, bem como com
Diretório Nacional, não obtendo solução.
Decido.
1 - A competência para comunicar, por meio de sistema específico as propostas de anotações dos tipos
"criação", "alteração" ou "inativação", referentes aos órgãos partidários na abrangência municipal, é atribuida ao
órgão estadual do partido, competência esta que pode ser avocada pelo órgão de direção nacional, conforme o
disposto no art. 35, caput, da Resolução TSE nº 23.571/2018.
2 – O Corregedor Regional Eleitoral, em precedente (Protocolo SADP n°22.380/2018) que versou sobre situação
semelhante ao tratado ma situação em apreço, despachou em 14/02/2019, nos seguintes termos:
DESPACHO
Diante da informação prestada à fl. 13 pela Seção de Jurispreudência e dados Partidários/SGI/SJ, unidade deste
Tribunal responsável pelo gerenciamento dos dados partidários dos orgãos estaduais e municipais do RN,
determino a remessa do expediente à 35° Zona Eleitoral de Apodi/RN para ciência ao requerente e posterior
arquivamento, uma vez que a Justiça Eleitoral não possui competência para apreciar pedidos relacionados a
matéria interna corporis das agremiações partidárias, devendo tal solicitação ser formulada perante ao respectivo
orgão partidário nacional ou estadual, nos termos do art. 35, caput, da Resolução TSE n° 23.571/2018. Natal, 14
de Fevereiro de 2019. Desembargador Cornélio Alves – Corregedor Regional Eleitoral.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado na petição, haja vista que a Justiça Eleitoral não possui
competência para apreciar matéria interna de corporis das agremiações partidárias, ademais não foi juntado aos
autos nenhum documento que comprove as tratativas junto ao Diretório Estadual e Diretório Nacional para a
exclusão dos peticionantes como membros da Comissão Provisória do Diretório em epígrafe.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Após, retornem-se os autos ao arquivo.

Lajes/RN, 19 de Dezembro de 2019.

GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
Juíza Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS
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EDITAL
EDITAL nº 001/2020
A Excelentíssima Senhora, Drª Gabriella Edvanda Marques Félix, MMª Juíza da 17ª Zona Eleitoral, Município de
Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, conforme determina os artigos 45, § 6º, 52, §2º, e 57, todos da Lei nº 4737/1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), c/c o §1º do artigo 17 e §5º do artigo 18 da Resolução -TSE nº 21.538/2003, a todos quanto o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os requerimentos de inscrição, transferência, revisão e
segunda via, do período de 17 a 30 de dezembro de 2019 e, se for o caso, também os requerimentos de lotes
anteriores diligenciados nesse período, das(os) eleitoras(es) constantes dos relatórios afixados no Cartório
Eleitoral, referentes aos Municípios de Caiçara do Rio do Vento (RN), Lajes (RN), Pedro Avelino(RN) e Pedra
Preta (RN), foram previamente deferidos, ou incluídos em diligência, ou diligenciados, conforme o caso.
E, para que chegue ao conhecimento das(os) interessadas(os) e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a)
MM. Juiz(a) desta 17ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume e no DJE,
podendo qualquer delegado de partido político impugnar no prazo de 10 (dez) dia(s).
Dado e passado nesta Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, ao(s) 02 dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e vinte (02/01/2020). Eu, ______Antonio Josenilson Santos da Cruz, Chefe do Cartório Eleitoral em
Substituição Legal, digitei e conferi o presente Edital, que vai assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.

Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza da 17ª Zona Eleitoral
EDITAL
EDITAL nº 002/2020
A Excelentíssima Senhora, Drª Gabriella Edvanda Marques Félix, MMª Juíza da 17ª Zona Eleitoral, Município de
Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, conforme determina os artigos 45, § 6º, 52, §2º, e 57, todos da Lei nº 4737/1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), c/c o §1º do artigo 17 e §5º do artigo 18 da Resolução -TSE nº 21.538/2003, a todos quanto o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os requerimentos de inscrição, transferência, revisão e
segunda via, do período de 01 a 15 de janeiro de 2020 e, se for o caso, também os requerimentos de lotes
anteriores diligenciados nesse período, das(os) eleitoras(es) constantes dos relatórios afixados no Cartório
Eleitoral, referentes aos Municípios de Caiçara do Rio do Vento (RN), Lajes (RN), Pedro Avelino(RN) e Pedra
Preta (RN), foram previamente deferidos, ou incluídos em diligência, ou diligenciados, conforme o caso.
E, para que chegue ao conhecimento das(os) interessadas(os) e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a)
MM. Juiz(a) desta 17ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume e no DJE,
podendo qualquer delegado de partido político impugnar no prazo de 10 (dez) dia(s).
Dado e passado nesta Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, ao(s) 16 dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e vinte (16/01/2020). Eu, ______Antonio Josenilson Santos da Cruz, Chefe do Cartório Eleitoral em
Substituição Legal, digitei e conferi o presente Edital, que vai assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.

Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza da 17ª Zona Eleitoral

26ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo 0600004-82.2019.6.20.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 026ª ZONA ELEITORAL DE CAICÓ RN
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LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600004-82.2019.6.20.0025
/ 026ª ZONA ELEITORAL DE CAICÓ RN
REQUERENTE: IGUALDADE IDE - DIRETORIO NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO MELO ROSA DE SOUSA - SP113180

SENTENÇA
Processo nº 0600004-82.2019.6.20.0025
Lista de Apoiamento para Criação de Partido Políticos
Requerente: Igualdade IDE –Diretório Nacional (partido político em formação)
Requerido: Cartório da 26ª Zona Eleitoral/RN

SENTENÇA

Cuida-se de petição apresentada pelo presidente nacional do Iguardade IDE –Diretório Nacional (partido político
em formação) em 21/11/2019, por meio do qual foi requerida expedição de certidão de conferência àlista de
apoiamento àformação desse partido político.
Em 10/12/2019, foi determinada a expedição do Edital 41/2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, cujo
prazo decorreu em branco.
Após, o Chefe de Cartório anexou relatório para demonstrar a análise das fichas de apoiamento apresentadas,
conforme requereu o requerente.
Em seguida, os autos retornaram conclusos.
Éo relatório. Decido.
A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre a criação de partidos políticos, assim determina (art. 17, §2º):
“Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no
Tribunal Superior Eleitoral.”
Para registrar-se no Tribunal Superior Eleitoral, o partido deve comprovar, por meio de certidões dos cartórios
eleitorais, o apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o §1º do art. 7º da Lei nº 9.096/1995.
O mérito do pedido de que trata a inicial, portanto, cinge-se na obtenção da certidão cartorial que atestará o
apoiamento de eleitores àcriação do partido em formação.
Para a obtenção de apoiamento, o partido político em formação deve preencher alguns requisitos de ordem legal
de acordo com regulamento do Tribunal Superior Eleitoral (art. 11 e seguintes da Resolução-TSE nº
23.571/2018). Vejamos:
Art. 11. O partido político em formação deve informar, por meio do sistema específico, mencionado no §5º do art.
10 desta resolução, o nome das pessoas responsáveis pela apresentação das listas ou das fichas individuais do
apoiamento mínimo de eleitores perante os cartórios eleitorais.
Parágrafo único. A ausência da informação dos responsáveis no sistema inviabiliza o recebimento das listas ou
fichas pelo cartório eleitoral.
Art. 12. Adquirida a personalidade jurídica na forma do art. 10 desta resolução, o partido político em formação
promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o §1º do art. 7º desta resolução e realiza
os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu
estatuto (Lei nº 9.096/1995, art. 8º, §3º).
§1º O apoiamento mínimo deve ser comprovado no prazo de que trata o §3º do art. 7º desta resolução, mediante
a assinatura de eleitor não filiado a partido político, em listas ou fichas individuais, de acordo com os modelos
disponibilizados pela Justiça Eleitoral, organizados pela agremiação em formação, as quais conterão:
I —a denominação do partido político, sua sigla e o seu número de inscrição no CNPJ;
II —declaração de que o(s) subscritor(es) não é(são) filiado(s) a partido político e apoia(m) a criação do partido
político em formação;
III —o nome completo do eleitor que manifesta seu apoio àcriação do partido político, indicando o número de seu
título de eleitor;
IV —a data do apoio manifestado;
V —a assinatura ou, no caso de eleitor analfabeto, a impressão digital do eleitor, de acordo com o cadastro na
Justiça Eleitoral;
VI —informação de que a assinatura da lista de apoio não caracteriza ato de filiação partidária; e
VII —o nome e o número do título de eleitor de quem coletou a assinatura do apoiador, com declaração,
devidamente assinada, de quem pessoalmente a colheu, sob as penas da lei.
§2º O eleitor analfabeto manifesta seu apoio mediante aposição da impressão digital, devendo constar das listas
ou das fichas individuais a identificação pelo nome, número de inscrição, município, unidade da Federação e
data de emissão do título eleitoral (Res.-TSE nº 21.853/2004).
§3º A assinatura ou impressão digital aposta pelo eleitor nas listas ou fichas individuais de apoiamento a partido
político em formação não implica filiação partidária (Res.-TSE nº 21.853/2004).
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Art. 13. O representante do partido em formação deve realizar o cadastro prévio dos dados dos eleitores que
manifestaram apoio àcriação do novo partido, por meio do sistema específico, mencionado no §5º do art. 10
desta resolução, encaminhando as listas ou fichas individuais aos respectivos cartórios, acompanhadas do
requerimento, gerado pelo sistema, devidamente assinado por um dos responsáveis pelo apoiamento.
§1º Serão aceitos no momento do pré-cadastramento todos os dados informados pelo usuário do sistema.
§2º O eleitor não filiado pode manifestar apoio àcriação de mais de uma agremiação.
§3º A crítica ao apoio que não estiver de acordo com a norma vigente será efetuada no momento do envio do
apoiamento àJustiça Eleitoral, ocasião em que o sistema fará automaticamente a primeira verificação dos dados,
possibilitando ao usuário emitir relatório com os motivos da invalidação.
§4º Após a inserção dos dados dos apoiadores no sistema de que trata o §5º do art. 10 desta resolução, será
possível gerar um relatório que indicará o respectivo juízo eleitoral para onde as listas ou fichas individuais de
apoiamento devem ser encaminhadas.
Art. 14. Preenchidos os dados do pré-cadastramento no sistema, os originais das listas ou das fichas deverão ser
apresentados nos respectivos cartórios eleitorais de inscrição dos apoiadores pelos responsáveis credenciados,
acompanhados do requerimento gerado pelo sistema, em duas vias, devidamente assinado pelo representante
do partido em formação, a fim de viabilizar a validação das assinaturas.
Na espécie, o requerente solicitou a dispensa de encaminhamento dos das fichas originais em razão da
implementação do Pje. Nesse ponto, acolho o pedido, devendo o autor permanecer como fiel depositário dos
originais para os fins do art. 14, §3º, da Resolução nº 23.571/2018 do TSE.
Isso posto, acolhido o pedido formulado na petição inicial, extingo o presente processo, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Caicó, 19 de dezembro de 2019.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo 0600005-64.2019.6.20.0026
JUSTIÇA ELEITORAL 026ª ZONA ELEITORAL DE CAICÓ RN
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600005-64.2019.6.20.0026 / 026ª ZONA ELEITORAL DE CAICÓ RN
REQUERENTE: CONCESSA ARAUJO MACEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ PINHEIRO SARAIVA - RN1806
SENTENÇA
Trata-se de petição de natureza administrativa em que Concessa Araújo Macedo requer o reconhecimento da
cessação do impedimento em seu Cadastro Eleitoral para fins de quitação eleitoral.
Após a atuação da autuação, os autos vieram conclusos.
Éo sucinto relatório.
Alega a requerente que, ao comparecer ao Cartório Eleitoral, não obteve certidão de quitação eleitoral em razão
de registro de impedimento, consistente em multa eleitoral, a qual teria sido parcelada junto àFazenda Pública.
A competência da Justiça Eleitoral para a cobrança de multas eleitorais encerra-se com o registro da dívida em
cartório e a remessa do respectivo termo àProcuradoria da Fazenda Nacional.
Por outro lado, a expedição da certidão de quitação circunstanciada está condicionada àcomprovação, pelo
interessado, do adimplemento das parcelas vencidas e àinexistência de outros impedimentos àquitação eleitoral
(§ 4º do art. 82 da Resolução TSE nº 21.538/2003).
De acordo com a própria petição inicial, consta um registro ativo de multa eleitoral no cadastro da requerente,
decorrente de condenação em ação de investigação judicial eleitoral ( art. 41 da Lei nº 9.504/1997), cuja
inativação só pode ser feita após a comprovação do pagamento ou do parcelamento.
Quando o recolhimento da multa ocorrer perante a Fazenda Nacional –após o envio para inscrição em dívida
ativa –o fornecimento da certidão de quitação estará condicionado àapresentação de guia de pagamento da
multa ou de certidão do referido órgão fazendário, específicos para o débito apurado pelo cartório.
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Na espécie, a requerente apresentou certidão negativa de débitos junto àFazenda Pública da União (ID 184547)
para demonstrar o pagamento da multa supracitada.
Isso posto, acolho o pedido formulado na inicial e determino ao Cartório Eleitoral a inativação do impedimento
àquitação eleitoral de Concessa Araújo Macedo, inscrita no Cadastro Eleitoral sob o número 010655071678.
Cumpra-se imediatamente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Caicó, em 19 de dezembro de 2019.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo 0600007-37.2019.6.20.0025
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600007-37.2019.6.20.0025 / 026ª ZONA ELEITORAL DE CAICÓ RN
REQUERENTE: CONCESSA ARAUJO MACEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ PINHEIRO SARAIVA - RN1806
SENTENÇA Trata-se de petição em que se busca a declaração de quitação eleitoral de Concessa Araújo
Macedo. Após equívocos no protocolo do sistema PJe, os autos finalmente foram recebidos no Cartório
Eleitoral, que acostou certidão aos autos, atestando existência de idêntica ação em curso neste Juízo. Em
seguida os autos vieram conclusos.
Éo que cumpre relatar. Decido.
Diz o art. 485, V, Código de Processo Civil, que se extingue o processo, sem julgamento do mérito, quando o
Juiz reconhecer a ocorrência de litispendência.
No caso presente, o objeto da demanda já está sendo discutido em outro processo, de forma que há a incidência
de litispendência.
Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V,
Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Notifique-se o Ministério Público.
Caicó, em 19 de dezembro de 2019.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
30ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 90-87.2019.6.20.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 90-87.2019.6.20.0030 – CLASSE 25 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º
7.607/2019
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP (GUAMARÉ)
REQUERIDO: PATRIOTA – PATRI (GUAMARÉ)
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
Visto etc.
Trata-se de processo referente a prestação de contas de exercício financeiro de 2018 do órgão partidário
municipal do Partido Republicano Progressista em Guamaré/RN.
Inicialmente, tem em vista a incorporação do partido, conforme comunicação de fls. 13, foi proferido despacho
(fls. 20) para notificação do partido incorporador.
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Transcorrido o prazo sem manifestação (fls. 23/26), foram certificadas pelo cartório eleitoral as providências
relativas a juntada dos extratos bancários, colheita e certificação das informações sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação das contas partidárias e
consequente suspensão do repasse das contas do Fundo Partidário.
Publicado edital para abertura de vista aos interessados acerca das informações e dos documentos constantes
nos autos, transcorreu o prazo sem manifestação.
É o breve relatório. Passo a decidir.
A Lei n.º 9.096/95, em seu art. 32, caput, determina que é dever de todo partido político prestar contas à Justiça
Eleitoral referentes ao exercício findo, até 30 de abril do ano seguinte. Dessa forma, constata-se que a
agremiação partidária acima qualificada foi omissa no seu mister, pois que, até a presente data, não enviou à
Justiça Eleitoral a devida prestação de contas do exercício financeiro 2018.
Conforme o art. 37-A da Lei n.º 9.096/95 c/c o art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017 – este aplicável ao
mérito do presente caso por força do art. 65, § 3º, inciso IV, da citada Resolução –, dessume-se que a falta de
prestação de contas ocasiona a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência e não for regularizada a situação do partido político.
No tocante à incorporação do partido, consoante sedimentado na jurisprudência, o partido incorporador sucede o
ente incorporado em todos os direitos e obrigações, inclusive no dever de prestar as contas. Senão, vejamos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÕES DE CONTAS. PARTIDOS POLÍTICOS INADIMPLENTES.
EXERCÍCIO DE 2003. REMANESCÊNCIA DE CONTAS NÃO PRESTADAS. PARTIDO INCORPORADO.
SUSPENSÃO DO REPASSE DA RESPECTIVA COTA-PARTE DO FUNDO PARTIDÁRIO AO ENTE
INCORPORADOR (ARTS. 37 DA LEI N 9.096/95 E 18 DA RES-TSE Ng 21.841/2004).
- O partido incorporador sucede o ente incorporado em todos os direitos e obrigações, inclusive no dever de
prestar as contas deste referentes ao período em que ainda estava em atividade durante o exercício.
- Hipótese em que não se mostra cabível o pedido de revogação dos atos homologatórios da incorporação, eis
que restaram preenchidos todos os requisitos legais
e regulamentares para a sua averbação perante o Tribunal Superior Eleitoral.
(TSE, Processo Adminsitrativo n.º 19.317, Sessão em 30.05.2016. Relator(a) Ministro Cesar Asfor Rocha,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Data 23/06/2006, Página 51)
ISTO POSTO, com fundamento no art. 37-A da Lei n.º 9.096/95 c/c o art. 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução
do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS referentes ao exercício financeiro de 2018 do
órgão partidário municipal em epígrafe, ficando suspenso ao PATRIOTA em Guamaré/RN (ente incorporador) o
repasse da respectiva cota-parte do Fundo Partidário do partido incorporado, pelo tempo em que o partido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia seguinte à data fixada pela legislação para a
apresentação da respectiva prestação de contas.
Deixo de oficiar os diretórios Regional e Nacional do mencionado partido, para que suspendam, com perda, os
repasses relativos às cotas do Fundo Partidário, porquanto tais comunicações já foram realizadas anteriormente
por determinação deste Juízo.
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se, inclusive por edital, se for o caso.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) e, por fim, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais.
Macau/RN, 19 de dezembro de 2019.
ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
CARTAS Nº 11-45.2018.6.20.0030
CARTAS Nº 11-45.2018.6.20.0030 - CLASSE 102 - PROTOCOLO SADP/TRE-RN Nº 5.840/2018
Deprecante: Juízo Eleitoral da 221ª Zona Eleitoral – Nilópolis/RJ
Deprecado: Juízo Eleitoral da 30ª Zona Eleitoral – Macau/RN
Ação penal N.º 17-91.2005.6.19.0044
Denunciante: Ministério Publico Eleitoral
Denunciado: Julio Cesar Costa de Oliveira
Advogados: Manoel Victor Rodrigues Cerqueira – OAB/RJ 217.151; Amilson Oliveira Siqueira – OAB/RN 16.600
DESPACHO
Tendo em vista o novo endereço informado pelo beneficiário na petição de fls. 48, e considerando o caráter
itinerante da carta precatória, bem como o fato de que não houve manifestação do Juízo Deprecante sobre
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eventual revogação do benefício da suspensão condicional do processo, remetam-se os autos ao Juízo da 64ª
Zona Eleitoral – Extremoz, para fins de acompanhamento do cumprimento das condições.
Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da remessa da carta precatória.
Cumpra-se.
Macau/RN, 19 de dezembro de 2019.
ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 0119/2019-30ZERN
EDITAL N.º 0119/2019-30ZERN
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS DEFERIDOS
A Excelentíssima Dra. Andrea Cabral Antas Câmara, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral - Macau, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, especialmente aos presidentes e
delegados de partidos políticos, que se encontra afixada no Cartório Eleitoral relação contendo os nomes e os
números de inscrição dos eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA OU REVISÃO no
cadastro eleitoral no período de 01.12.2019 a 15.12.2019, cujos requerimentos foram deferidos por este Juízo
Eleitoral, encontrando-se ainda disponível aos Partidos Políticos, mediante requerimento e sem custas à Justiça
Eleitoral, relações de inscrições e transferências incluídas no cadastro no período acima, com os respectivos
endereços, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste Edital, interpor recurso nos
termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(íza) Eleitoral 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 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de 2019
(dois mil e dezenove). Eu, ______ Maricelia Martins da Silva, Servidora do Cartório da 30ª Zona Eleitoral, digitei
o presente edital.
Andrea Cabral Antas Câmara
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
EDITAL N.º 0120/2019-30ZERN
EDITAL N.º 0120/2019-30ZERN
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS EM DILIGÊNCIA
A Excelentíssima Dra. Andrea Cabral Antas Câmara, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral - Macau, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com o art. 45, §6º,
do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), que houve conversão de requerimentos de ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA OU REVISÃO em diligência, no período de 01 de dezembro de 2019 a 15 de dezembro de
2019, conforme lista que se encontra afixada no Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM Juiz
Eleitoral 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 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de 2019
(dois mil e dezenove). Eu, ______ Maricelia Martins da Silva, Servidora do Cartório da 30ª Zona Eleitoral, digitei
o presente edital.
Andrea Cabral Antas Câmara
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
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39ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

Ref. requer. Dispensa de Multa

JOSE UBIRACI SILVA

DECISÃO
Cuida-se de pedido de prescrição de multa da eleitora acima quanto ao pleito de 27/10/2002.
É o cumpre relatar. Decido.
O prazo prescricional das ações pessoais é de 10 anos, conforme art. 205, do Código Civil 2002.
O inciso II, do art. 487, do CPC, informa que cabe ao juiz decidir, de ofício ou a pedido sobre prescrição e
decadência.
Sobre o assunto, têm-se o seguinte julgado da do TSE:
Ementa: RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. PRESCRIÇÃO DECENAL. DESPROVIMENTO.
1. As multas eleitorais estão sujeitas ao prazo prescricional de dez anos (art.
205
do Código Civil), pois constituem dívida ativa de natureza não tributária, nos
termos do art. 367, III e IV, do Código Eleitoral sujeitando-se,
portanto, às regras
de prescrição previstas no Código Civil. Precedentes.
2. Recurso especial desprovido.
Decisão: O Tribunal, por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto do
Ministro Dias Toffoli, que redigirá o acórdão. Vencido o Ministro Marco
Aurélio
(relator).
(RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 150576 - BELÉM – PA, Acórdão de
04/06/2013,
Relator(a) Min. Marco Aurélio, Relator(a) designado(a) Min. Dias
Toffoli, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico)

No presente caso, já faz mais de 10 anos desde a eleição de 27/10/2002 até a presente data, motivo pelo qual
se impõe a prescrição.
ISTO POSTO, declaro a prescrição, com fundamento no inciso II, do art. 487, do CPC, quanto a referida eleição.
Publique-se. Intime-se.
Umarizal, 15 de janeiro de 2020
Renan Brandão de Mendonça
Juiz Eleitoral

45ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PC nº 43-68.2019.6.20.0045
ASSUNTO: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano 2018
REQUERIDO: Partido Republicano Brasileiro – PRB de Itaú/RN
REQUERIDO: Francisco das Chagas Fernandes (PRESIDENTE)
REQUERIDO: Anny Angélica de Assis Maia de Lima (TESOUREIRO)
SENTENÇA
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Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2018, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro de Itaú/RN, relativas ao
exercício financeiro do ano de 2018, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim como,
determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos termos
da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 18 de dezembro de 2019.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
PC nº 25-47.2019.6.20.0045
ASSUNTO: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano 2018
REQUERIDO: Partido Social Cristão – PSC de Felipe Guerra/RN
REQUERIDO: Francisco Canindé de Menezes (PRESIDENTE)
REQUERIDO: Antonio Carlos de Menezes Filho (TESOUREIRO)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, pela
agremiação municipal em epígrafe.
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A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2018, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Cristão de Felipe Guerra/RN, relativas ao
exercício financeiro do ano de 2018, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim como,
determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos termos
da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 18 de dezembro de 2019.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
PC nº 53-15.2019.6.20.0045
ASSUNTO: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano 2018
REQUERIDO: Partido Republicano da Ordem Social – PROS de Severiano Melo/RN
REQUERIDO: Francisco Getúlio de Oliveira Andrade (PRESIDENTE)
REQUERIDO: Plínio Max Melo (TESOUREIRO)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2018, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano da Ordem Social de Severiano
Melo/RN, relativas ao exercício financeiro do ano de 2018, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário,
assim como, determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão,
tudo nos termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 18 de dezembro de 2019.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
PC nº 49-75.2019.6.20.0045
ASSUNTO: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano 2018
REQUERIDO: Partido Democratas – DEM de Rodolfo Fernandes/RN
REQUERIDO: Algacimar Gurgel Freitas (Presidente)
REQUERIDO: José Alcivan Gurgel Bessa (Tesoureiro)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
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Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2018, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democratas de Rodolfo Fernandes/RN, relativas ao
exercício financeiro do ano de 2018, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim como,
determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos termos
da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 20 de janeiro de 2020.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
PC nº 38-46.2019.6.20.0045
ASSUNTO: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano 2018
REQUERIDO: Partido Socialista Brasileiro – PSB de Itaú/RN
REQUERIDO: Antonio Eldo Fernandes de Souza (Presidente)
REQUERIDO: Aldeci Bento de Souza (Tesoureiro)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2018, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro de Itaú/RN, relativas ao
exercício financeiro do ano de 2018, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim como,
determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos termos
da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 20 de janeiro de 2020.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
PC nº 33-24.2019.6.20.0045
ASSUNTO: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano 2018
REQUERIDO: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Felipe Guerra/RN
REQUERIDO: Max Iran de Morais (Presidente)
REQUERIDO: Lierton Pinheiro Bezerra (Tesoureiro)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2018, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
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Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Felipe Guerra/RN, relativas
ao exercício financeiro do ano de 2018, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim como,
determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos termos
da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 20 de janeiro de 2020.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
PC nº 28-02.2019.6.20.0045
ASSUNTO: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano 2018
REQUERIDO: Partido Humanista da Solidariedade – PHS de Felipe Guerra/RN
REQUERIDO: Marcondes Alves de Morais (Presidente)
REQUERIDO: Welington Alves de Morais (Tesoureiro)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2018, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
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Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Humanista da Solidariedade de Felipe Guerra/RN,
relativas ao exercício financeiro do ano de 2018, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim
como, determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos
termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 20 de janeiro de 2020.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
PC nº 24-62.2019.6.20.0045
ASSUNTO: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano 2018
REQUERIDO: Partido Podemos – PODE de Felipe Guerra/RN
REQUERIDO: Otoniel Maia de Oliveira Júnior (Presidente)
REQUERIDO: Fabiana Maia de Oliveira Fernandes (Tesoureiro)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2018, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
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Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Podemos de Felipe Guerra/RN, relativas ao
exercício financeiro do ano de 2018, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim como,
determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos termos
da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 20 de janeiro de 2020.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
PC nº 23-77.2019.6.20.0045
ASSUNTO: Prestação de Contas – Omissão – Exercício/Ano 2018
REQUERIDO: Partido da Mobilização Nacional – PMN de Felipe Guerra/RN
REQUERIDO: Hélio Morais Marinho Filho (Presidente)
REQUERIDO: Maria Helena de Santana Brito da Silva (Tesoureiro)
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de ausência de apresentação de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, pela
agremiação municipal em epígrafe.
A agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas, no entanto permaneceu inerte.
O Cartório Eleitoral certificou nos autos a ausência de repasses do fundo partidário e juntou o extrato bancário
disponível nos sistemas eleitorais.
Instado a se pronunciar no feito, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, aplicando-se as sanções previstas no artigo 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o relatório. Decido.
A obrigatoriedade do partido em prestar contas anualmente à Justiça Eleitoral está prevista no artigo 32, §4º, da
Lei Federal nº 9.096/95: “Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte”.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido não cumpriu com a sua obrigação de apresentar à Justiça
Eleitoral as contas referentes ao exercício de 2018, embora tenha sido regularmente notificado, nos termos da
alínea “a”, inciso I, art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nesse sentido, observa-se que a punição prescrita pela Lei nº 9.096/95 para os casos de ausência de prestação
de contas anuais pelos Partidos Políticos importa na suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão. Vejamos:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Destaque-se que a Resolução TSE nº 23.571/2018, em seu art. 42, impôs nova punição aos Partidos
inadimplentes na sua obrigação de prestar contas, qual seja, a suspensão de seu registro, senão vejamos:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Outrossim, em conformidade com o art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir
sobre a regularidade das contas partidárias, opinando pela não prestação quando, mesmo após intimado, o
órgão partidário permanecer omisso, como é o caso destes autos.
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…)
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IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou (…)
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional de Felipe Guerra/RN,
relativas ao exercício financeiro do ano de 2018, com perdas do repasse das cotas do fundo partidário, assim
como, determino a suspensão do registro do órgão de direção municipal, até que este sane a omissão, tudo nos
termos da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito, expeça-se ofício ao TRE/RN para proceder à suspensão do registro.
Logo após as providências de praxe, arquive-se.
Apodi/RN, 20 de janeiro de 2020.
ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 45ª ZE, em substituição
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 02/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JÚNIOR MM. Juiz desta 45ª Zona
Eleitoral, em substituição, circunscrição eleitoral do estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais e conforme determinam os artigos 45, §6° e 57 da lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (código eleitoral
brasileiro),
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em especial os
delegados de partidos políticos, que se encontra em cartório relação contendo os nomes e números de inscrição
de eleitores dos municípios de FELIPE GUERRA, ITAÚ, RODOLFO FERNANDES E SEVERIANO MELO, que
solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e SEGUNDA VIA, cujos requerimentos foram
DEFERIDOS e PROCESSADOS no cadastro eleitoral, no período de 02/01/2020 a 10/01/2020 (Lote nº 01/2020),
para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, §1º, e do art. 18, §5º, da
Resolução TSE n.º 21.538/2003 (art. 7º, §1º, da Lei n.º 6.996/82).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
Eleitoral publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 45ª Zona Eleitoral – APODI/RN, aos 21 (vinte e um) dias do mês de
janeiro do ano de 2020. Eu, Francisco Edjarlilson de Morais, servidor do Cartório da 45ª ZE/RN, digitei e
subscrevi.
Francisco Edjarlilson de Morais
Chefe de Cartório da 45ª ZE/RN, em substituição

52ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo 0600001-46.2019.6.20.0052
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO (12560) Nº 0600001-46.2019.6.20.0052
/ 052ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BENTO DO NORTE RN
REQUERENTE: IGUALDADE IDE - DIRETORIO NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO MELO ROSA DE SOUSA - SP113180

NOTIFICAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.

NOTIFICA o IGUALDADE para, no prazo de 03 (três) dias, apresentar no Cartório da 52ª Zona Eleitoral –São
Bento do Norte/RN os originais das listas ou das fichas referentes aos eleitores desta zona, acompanhados do
requerimento gerado pelo sistema, em duas vias, devidamente assinado pelo representante do partido em
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formação, a fim de viabilizar a validação das assinaturas, nos termos do art. 14, caput, da Resolução TSE n°
23.571/2018.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e um dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (21/01/2020). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório

53ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

CARTA PRECATÓRIA Nº 0600005-80.2019.6.20.0053
AÇÃO PENAL Nº 17-35.2015.6.20.0005
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADOS: PAULO ANDRÉ FERREIRA, MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX E JOSÉ EDNO FERREIRA
DA COSTA
DESPACHO
Determino ao Chefe de Cartório para que, em correição ao ato ordinatório expedido, intime o MP pessoalmente e
a pessoa a ser ouvida por mandado, para que compareçam à audiência aprazada no despacho anterior, sendo
advertida a pessoa a ser ouvida que a ausência sem motivo justificado e documentalmente comprovado poderá
implicar na sua condução coercitiva, aplicação de multa e configuração de crime de desobediência (artigos 218 e
219 do CPP).
Nos termos do artigo 222 do CP, fica dispensada a intimação do réu e seu advogado, porquanto se presuma que
já tenham sido intimados no juízo de origem.
Tangará, 12/12/2019.
Michel Mascarenhas Silva
Juiz Eleitoral

58ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Edital 01/2020 zona 058 RN
EDITAL Nº 01/2020
A Exma. Dra. ADRIANA SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral desta 58ª Zona de Mossoró, circunscrição do
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a quem interessar possa, conforme determina os artigos 45 § 6º, 52 § 2º e 57 da Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro), c/c o § 1º do Artigo 17 e§ 5º do Artigo 18 da Resolução nº
21.538/2003 - TSE, que foram deferidos os pedidos de Inscrições, Transferência, Revisões e 2ª Via dos eleitores
desta 58ª Zona Eleitoral de Mossoró - RN, que abrange as cidades de Serra do Mel e Baraúna, conforme relação
afixada no mural deste Cartório Eleitoral, no período compreendido de 01/01/2019 a 30/12/2019.
E, para que chegue ao conhecimento dos mesmos para que não venham a alegar ignorância, mandou MM. Juiz
Eleitoral que se expedisse e publicasse o presente Edital, na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de
Mossoró (RN), termo sede desta 58ª Zona Eleitoral, aos 7(sete) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte)
Eu,__________________ (Jailson Cardoso da Costa), Chefe de Cartório Eleitoral desta 58ª Zona, o digitei, fiz
imprimir e subscrevi.
Adriana Santiago Bezerra
Juíza Eleitoral em substituição na 58ª Zona Eleitoral
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Processo 0600003-73.2019.6.20.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600003-73.2019.6.20.0033 / 058ª ZONA ELEITORAL DE
MOSSORÓ RN
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (ATUAL
PODEMOS - PODE) INTERESSADO: HELITON FELISMINO DA SILVA REQUERENTE: TERTULO ALVES DA
SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DANIEL PEREIRA DA CUNHA JUNIOR - RN11609 Advogado do(a)
INTERESSADO: DANIEL PEREIRA DA CUNHA JUNIOR - RN11609

EDITAL Nº 03/2020
A Exma. Dra. ADRIANA SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em substituição nesta 58ª Zona de Mossoró,
circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, nos termos do art. 45, inciso I, da
Res. TSE nº 23.546/2017, que o Partido PODEMOS - PODE, por seus dirigentes, Sr. Tértulo Alves da Silva
(Presidente) e Sr. Heliton Felismino da Silva (Tesoureiro), apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos no exercício de 2018, conforme previsto no art. 32, §4º, da Lei dos Partidos Políticos
e art. 28, §3º, da supracitada Resolução.
A partir da data de publicação deste Edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RN, passa a correr o prazo de
03 (três) dias para impugnação, o que pode ser feito por qualquer interessado, por meio de petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no exercício de 2018 pelo partido impugnado.
E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, ADRIANA
SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em substituição na 58ª Zona. Dado e passado nesta cidade, aos 17
(dezessete) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte) Eu,__________________ (Djacy de Oliveira
Cunha), Analista Judiciário desta 58ª Zona, digitei e conferi.
Adriana Santiago Bezerra Juíza Eleitoral em substituição na 58ª Zona Eleitoral
Processo 0600003-73.2019.6.20.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600003-73.2019.6.20.0033 / 058ª ZONA ELEITORAL DE
MOSSORÓ RN
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (ATUAL
PODEMOS - PODE) INTERESSADO: HELITON FELISMINO DA SILVA REQUERENTE: TERTULO ALVES DA
SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DANIEL PEREIRA DA CUNHA JUNIOR - RN11609 Advogado do(a)
INTERESSADO: DANIEL PEREIRA DA CUNHA JUNIOR - RN11609

EDITAL Nº 03/2020
A Exma. Dra. ADRIANA SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em substituição nesta 58ª Zona de Mossoró,
circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, nos termos do art. 45, inciso I, da
Res. TSE nº 23.546/2017, que o Partido PODEMOS - PODE, por seus dirigentes, Sr. Tértulo Alves da Silva
(Presidente) e Sr. Heliton Felismino da Silva (Tesoureiro), apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos no exercício de 2018, conforme previsto no art. 32, §4º, da Lei dos Partidos Políticos
e art. 28, §3º, da supracitada Resolução.
A partir da data de publicação deste Edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RN, passa a correr o prazo de
03 (três) dias para impugnação, o que pode ser feito por qualquer interessado, por meio de petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no exercício de 2018 pelo partido impugnado.
E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, ADRIANA
SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em substituição na 58ª Zona. Dado e passado nesta cidade, aos 17
(dezessete) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte) Eu,__________________ (Djacy de Oliveira
Cunha), Analista Judiciário desta 58ª Zona, digitei e conferi.
Adriana Santiago Bezerra Juíza Eleitoral em substituição na 58ª Zona Eleitoral
Processo 0600003-73.2019.6.20.0033
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RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (ATUAL
PODEMOS - PODE) INTERESSADO: HELITON FELISMINO DA SILVA REQUERENTE: TERTULO ALVES DA
SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DANIEL PEREIRA DA CUNHA JUNIOR - RN11609 Advogado do(a)
INTERESSADO: DANIEL PEREIRA DA CUNHA JUNIOR - RN11609
EDITAL Nº 03/2020
A Exma. Dra. ADRIANA SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em substituição nesta 58ª Zona de Mossoró,
circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, nos termos do art. 45, inciso I, da
Res. TSE nº 23.546/2017, que o Partido PODEMOS - PODE, por seus dirigentes, Sr. Tértulo Alves da Silva
(Presidente) e Sr. Heliton Felismino da Silva (Tesoureiro), apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos no exercício de 2018, conforme previsto no art. 32, §4º, da Lei dos Partidos Políticos
e art. 28, §3º, da supracitada Resolução.
A partir da data de publicação deste Edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RN, passa a correr o prazo de
03 (três) dias para impugnação, o que pode ser feito por qualquer interessado, por meio de petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no exercício de 2018 pelo partido impugnado.
E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, ADRIANA
SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em substituição na 58ª Zona. Dado e passado nesta cidade, aos 17
(dezessete) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte) Eu,__________________ (Djacy de Oliveira
Cunha), Analista Judiciário desta 58ª Zona, digitei e conferi.
Adriana Santiago Bezerra Juíza Eleitoral em substituição na 58ª Zona Eleitoral
65ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 02/2020 - 65ZE
De ordem do Dr. Flávio Roberto Pessoa de Morais, Juiz Eleitoral desta 65a Zona, de Pau dos Ferros, Estado do
Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que publica a
Relação de Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE) impressos e deferidos (alistamento, transferência,
revisão e 2ª via) emitidos através do Sistema ELO de operações eleitorais, constante do seguinte Lote: 001/2020
a
e 002/2020, todos pertencentes a esta 65 Zona, podendo, qualquer delegado de partido político, nos termos da
Resolução nº 21.538/2003, recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, do deferimento de transferência e alistamento
eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação.
E, para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital, afixar no
Mural de Avisos deste Cartório Eleitoral e publicar no Diário da Justiça Eletrônico – DJE.
a
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 65 Zona, aos 21 (vinte e um) dias do mês de
janeiro de 2020. Eu, ______, Rhuana Deniziane Hortência de Lima e Silva, Chefe em substituição do Cartório da
a
65 Zona, digitei e conferi o presente.
Rhuana Deniziane Hortência de Lima e Silva
a
Chefe em substituição do Cartório da 65 Zona

67ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 003/2020
E D I T A L – N.º 003/2020
O Doutor Tiago Neves Câmara, MM. Juiz Eleitoral, desta 67ª Zona, Município de Nísia Floresta, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que encontra-se neste
Cartório Eleitoral as relações de todos os eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO E SEGUNDA VIA de título eleitoral, cujos requerimentos foram DEFERIDOS, INDEFERIDOS E
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POSTOS EM DILIGÊNCIA, na 67ª Zona no período de 02 de JANEIRO de 2020 a 17 de JANEIRO de 2020. Do
despacho que indeferir o requerimento, caberá recurso interposto pelo eleitor no prazo de cinco dias e, do que o
deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de dez dias, contados da colocação da
respectiva listagem à disposição dos partidos.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou expedir o presente Edital, que será publicado do
DJE e afixado no lugar de costume, 20(vinte) dia do mês de janeiro de 2020. Eu, ____________, Francisca
Pinheiro Lima da Luz, Chefe de Cartório, em substituição legal desta 67ª Zona, o digitei e subscrevi, indo este
devidamente assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Nísia Floresta/RN, 20 de janeiro de 2020.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª ZE/RN

69ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL nº 042/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA, Juiz Eleitoral desta 69ª Zona, Circunscrição
Eleitoral do Rio Grande do Norte, em substituição, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos delegados dos partidos políticos e aos demais interessados que se encontra em cartório
relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento e transferência,
cujos requerimentos foram deferidos por este Juízo e processados no período de 01 a 14 de dezembro de 2019,
para, querendo, interpor recurso, nos termos do art. 17 da Res. TSE n.º 21.538/03 (Lei n.º 6.996/82).
E para que se lhe dê ampla divulgação determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse divulgado o
presente edital como de costume.
Dado e passado nesta Cidade do Natal, na sede desta 69ª Zona Eleitoral, aos dezesseis dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezenove. Eu,
Kátia Costa Pereira, Chefe de Cartório da 69ª Zona Eleitoral,
preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Kennedi de Oliveira Braga
Juiz Eleitoral da 69ª ZE/RN, em substituição
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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