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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

RECURSO ELEITORAL nº 40-74.2018.6.20.0037 - Classe 30ª
Recorrente(s): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, POR SEU ÓRGÃO MUNICIPAL
(RAFAEL GODEIRO/RN)
Advogado: RAFAEL NUNES CHAVANTE
Recorrido(s): ENEVALDO DOS SANTOS
Advogado: SEM ADVOGADO
RECURSO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL DOCUMENTO QUE COMPROVA VÍNCULO COM O MUNICÍPIO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TRANSFERÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO
A comprovação do domicílio eleitoral, para fins de alistamento ou transferência, faz-se mediante apresentação de
documentos que atestem a residência do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar ou
comunitário com a localidade onde deseja exercer o direito do voto.
Na espécie, verifica-se que o recorrido colacionou documento bastante a comprovar seu vínculo com o município
de Rafael Godeiro/RN (fatura da COSERN em seu nome).
Consta também nos autos certidão lavrada pelo oficial de justiça dando conta de que o recorrido, conquanto não
tenha sido encontrado no endereço no momento da diligência, reside no local declarado, conforme depoimento
de sua esposa. Deveras, tal fato tem aptidão para ratificar o teor da documentação por ele juntada aos autos.
Recurso conhecido e desprovido.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade, em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em DESPROVER o recurso, mantendo a
____________________________________________________________________________________________________________________
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 2019, Número 013

sentença em todos os seus termos,
Anotações e comunicações.
Natal(RN), 19 de dezembro de 2018.

Natal, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

Página 3

nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão.

JUIZ LUIS GUSTAVO ALVES SMITH - RELATOR
Processo 0601621-89.2018.6.20.0000
PROCESSO: PA 0601621-89.2018.6.20.0000 –PJe
ASSUNTO: FIXA DATA E APROVA AS INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES PARA OS
CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN.
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. FIXAÇÃO DE DATA. ELEIÇÃO
SUPLEMENTAR. CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN.
APROVAÇÃO.
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 Resolução TRE nº
54/2018, que fixa data e aprova as instruções para realização de Novas Eleições para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito do Município de Passa e Fica/RN, em cumprimento a decisão proferida por este Regional, nos
autos do Recurso Eleitoral n.º 220-27.2016.6.20.0016, nos termos do voto do Presidente, parte integrante da
presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal/RN, 14 de dezembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0601623-59.2018.6.20.0000
REF.: PA N.º 0601623-59.2018.6.20.0000-PJE (PAE N.º 17968/2018)
ASSUNTO: INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO CULTURAL NO ÂMBITO
DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERESSADO: COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E INDICAÇÃO DE
PROFISSIONAIS, EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. POLÍTICA DE PROMOÇÃO CULTURAL
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 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 douta Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a minuta de
Resolução que institui e regulamenta a política de promoção cultural no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Norte, nos termos do voto do Presidente, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 17 de dezembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Relator
Processo 0601622-74.2018.6.20.0000
PROCESSO: PA 0601622-74.2018.6.20.0000 –PJe
ASSUNTO: FIXA DATA E APROVA AS INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES PARA OS
CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. FIXAÇÃO DE DATA. ELEIÇÃO
SUPLEMENTAR. CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.
APROVAÇÃO.
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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 Resolução TRE nº
55/2018, que fixa data e aprova as instruções para realização de Novas Eleições para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito do Município de Santa Cruz/RN, em cumprimento a decisão proferida por este Regional, nos autos
do Recurso Eleitoral n.º 220-27.2016.6.20.0016, nos termos do voto do Presidente, parte integrante da presente
decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal/RN, 14 de dezembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS

PORTARIA N.º 08/2019 - GP
Dispensa Frederiko Stênio Luís Neves de Araújo da Função Comissionada – FC.1 de Assistente I da 22ª ZE Acari/RN.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa, e
tendo em vista o que consta do PAE n.º 16.901/2018,
RESOLVE:
Art. 1º. Dispensar, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação da Lei n.º
9.527, de 10/12/1997, o servidor FREDERIKO STENIO LUÍS NEVES DE ARAÚJO, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário – Área Administrativa, matrícula nº 30024515, da Função Comissionada – FC.1 de Assistente I
da 22ª ZE - Acari/RN.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 18 de janeiro de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
PORTARIA N.º 09/2019 GP
Designação de Frederiko Stenio Luís Neves de Araújo para exercer a Função Comissionada – FC.6 de Chefe de
Cartório da 22ª Zona Eleitoral – Acari/RN.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XXXII, "a", do Regimento Interno desta
Casa, c/c o art. 13 da Resolução TSE n.º 21.832, de 22/06/2004, bem como o que consta do PAE nº
16.901/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, com fundamento no art. 4º, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.448, de 22/09/2015, c/c art. 15, § 4º,
da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, o servidor FREDERIKO STENIO LUÍS NEVES DE ARAÚJO, ocupante do cargo
de Técnico Judiciário – Área Administrativa, matrícula nº 30024515, para exercer a Função Comissionada – FC.6
de Chefe de Cartório da 22ª Zona Eleitoral – Acari/RN.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 18 de janeiro de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente

ATAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO

Centésima Sexagésima Quinta Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 01/12/2018 a 31/12/2018,
presidida pela Secretária Judiciária deste Regional, Lígia Regina Carlos Limeira .
Foram distribuídos pelos Sistemas de Processamento de Dados – SADP, os seguintes feitos:
Prestação de Contas nº 46-32.2017.6.20.0000 (1)
Origem: NATAL-RN
Relator: JOSÉ DANTAS DE PAIVA
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
REQUERENTE(S)
: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD/RN - ESTADUAL
ADVOGADO
: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA
REQUERENTE(S)
: KELPS DE OLIVEIRA LIMA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S)
: LEALDO PEZZI ARAÚJO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
Recurso Eleitoral nº 89-85.2018.6.20.0047 (2)
Origem: PENDÊNCIAS-RN (47ª ZONA ELEITORAL - PENDÊNCIAS)
Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: COLIGAÇÃO UNIDOS POR PENDÊNCIAS (MDB / DEM / PR / SOLIDARIEDADE /
PSDB / PT / PDT)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e Outra
RECORRIDO(S)
: COLIGAÇÃO RENOVA PENDÊNCIAS (PSC / PSD)
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
Natal, 21 de janeiro de 2019.
Lígia Regina Carlos Limeira
Secretária Judiciária

EDITAIS E AVISOS

AVISO - SESSÕES - FEVEREIRO - 2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte, TORNA PÚBLICO o Calendário das Sessões do mês de fevereiro de 2019, de acordo com a
Resolução TSE nº 23.578/2018, nos seguintes termos:
As Sessões Ordinárias do referido mês serão nos dias 5, 7, 12, 13, 14, 19, 20 e 21, com início no horário
regimental, às 14h00.
Natal(RN), 22 de janeiro de 2019.
Presidência do TRE-RN
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AVISO - SESSÕES - MARÇO - 2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte, TORNA PÚBLICO o Calendário das Sessões do mês de março de 2019, de acordo com a Resolução
TSE nº 23.578/2018, nos seguintes termos:
As Sessões Ordinárias do referido mês serão nos dias 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28, com início no horário
regimental, às 14h00.
Natal(RN), 22 de janeiro de 2019.
Presidência do TRE-RN

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0601631-36.2018.6.20.0000
PROCESSO: 0601631-36.2018.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: Natal
ASSUNTO: Cargo - Deputado Estadual, Eleições - Eleição Proporcional, Diplomação, Mandado de Segurança
IMPETRANTE: ELEIÇÃO 2018, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CAIO FREDERICK DE FRANCA BARROS CAMPOS, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA,
KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES, FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA, ALUIZIO
HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA FILHO, RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES, MONICK EZEQUIEL
CHAVES DE SOUSA, EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA, BRENO HENRIQUE DA SILVA
CARVALHO, RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES, CAIO DE PAULA SILVA, EDUARDO RODRIGUES
DE OLIVEIRA
IMPETRADO: ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA, JUÍZA AUXILIAR DO TRE/RN
RELATOR: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DESPACHO
Vistos...
Há fato superveniente a ser considerado neste writ, sobre o qual os atores do processo, se quiserem, poderão se
manifestar (Parágrafo único do art. 493 do CPC).
Assim, diga o impetrante e a PRE, em cinco dias, quanto àeventual competência do TSE para julgamento deste
writ e da ação cautelar incidental correspondente (Autos n. 0601636-58.2018.6.20.0000), em decorrência do final
do mandato da Juíza Auxiliar que proferiu o ato jurisdicional atacado (ID 619921 - Representação nº 060162796.2018.6.20.0000).
Int.
Natal/RN, 14 de janeiro de 2019
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal

GABINETE DO JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
DECISÕES E DESPACHOS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 61-74.2012.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011
REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO PMDB
ADVOGADO: ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO E OUTROS
REQUERENTE: JOSÉ EURICO ALECRIM FILHO, NA QUALIDADE DE 1º TESOUREIRO
ADVOGADO: ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO E OUTROS
RELATOR: JUIZ ANDRÉ PEREIRA
DESPACHO
Em razão da concordância da parte exequente, intime-se o executado para dar início ao pagamento parcelado
do débito, devidamente atualizado em planilha apresentada pela Advocacia Geral da União - AGU às fls. 442448.
Natal, 14 de janeiro de 2019.
Juiz ANDRÉ PEREIRA
Relator
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
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA N.º 012/2019-DG
Concede licença para capacitação ao servidor Maximiano Foeppel Uchoa.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82, XXI, do Regulamento da Secretaria, e
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico n.º 16968/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Maximiano Foeppel Uchoa, ocupante do cargo de Analista Judiciário – Área
Administrativa, matrícula n.º 92440674, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, a 1ª parcela da licença para
capacitação, a ser usufruída no período de 18 de março a 16 de abril de 2019, referente ao período aquisitivo de
20/10/2013 a 18/10/2018, com fundamento no artigo 87 da Lei n.º 8.112, de 11.12.1990, e na Resolução TSE n.º
23.507, de 14.02.2017, objetivando participar de evento de capacitação profissional, salientando que, por força
do disposto no art. 17 da referida Resolução, ao servidor fica assegurado o recebimento de sua remuneração
integral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Natal, 21 de janeiro de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo CMR Nº 111-87.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso - Eleições Municipais de 2018
Mesário Faltoso - Eleições Municipais de 2018
Interessado(a): YARA DEBORAH SILVA DE OLIVEIRA, 2º MESÁRIO(A), SEÇÃO 605
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. EFETIVIDADE DE CONVOCAÇÃO DO MESÁRIO PELOS CORREIOS.
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA.
1.RELATÓRIO
Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 2º
turno das eleições de 2018 do(a) mesário(a) YARA DEBORAH SILVA DE OLIVEIRA, conforme informação de
fls. 02-03.
O(A) mesário(a) foi devidamente intimado(a) fl. 04, apresentando no prazo a justificativa de ausência aos
trabalhos eleitorais, em razão de doença, conforme documentação comprobatória anexada a fl. 09.
Com vista dos autos, o MPE opinou pelo acolhimento da justificativa.
É o relatório. Passo a fundamentar para decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art.120, § 2º, do Código Eleitoral (CE), que a Mesa Receptora será composta, preferencialmente, por
eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição. A lei ainda dispõe, nos § 3º
e § 4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça Eleitoral, terá um prazo de
05 dias para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço.
Compulsando os autos, ao apreciar a justificativa da eleitora, verifica-se pelos documentos apresentados a sua
incapacidade de comparecer, visto que estava acometida por doença.
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O art. 124, do CE, que prevê aplicação de penalidade ao membro faltoso da Mesa Receptora, concede também
prazo de 30 dias para que seja informado ao juiz eleitoral sobre o motivo do não comparecimento ao dever
cívico, isto contado do dia da ausência, ou seja, da data da eleição.
Em tendo o(a) eleitor(a) apresentado a sua justificativa no prazo legalmente estabelecido, não há que se falar em
aplicação da sanção administrativa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
3. DISPOSITIVO
Desta sorte, ACOLHO a justificativa apresentada pelo(a) eleitor(a), confirmada pela prova dos autos, conforme fl.
09 e DEIXO DE APLICAR A MULTA pela ausência aos trabalhos eleitorais, determinando o lançamento do(s)
respectivo(s) código(s) ASE(s) a fim de regularizar a situação do eleitor(a) no Cadastro Eleitoral – ELO.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Dê-se vista ao MPE para ciência da SENTENÇA.
Transitado em Julgado esta decisão proceda-se o arquivamento do feito com baixa no SADP.
Natal/RN, 21 de janeiro de 2019.

MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª ZE.
Processo CMR Nº 119-64.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso - Eleições Municipais de 2018
Mesário Faltoso - Eleições Municipais de 2018
Interessado(a): LUANA CAROLINA ALVES DE ALMEIDA, 2º MESÁRIO(A), SEÇÃO 020
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. EFETIVIDADE DE CONVOCAÇÃO DO MESÁRIO PELOS CORREIOS.
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA.
1.RELATÓRIO
Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 2º
turno das eleições de 2018 do(a) mesário(a) LUANA CAROLINA ALVES DE ALMEIDA, conforme informação de
fls. 02-03.
O(A) mesário(a) foi devidamente intimado(a) fl. 04, apresentando no prazo a justificativa de ausência aos
trabalhos eleitorais, em razão de doença, conforme documentação comprobatória anexada as fls. 08-09.
Com vista dos autos, o MPE opinou pelo acolhimento da justificativa.
É o relatório. Passo a fundamentar para decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art.120, § 2º, do Código Eleitoral (CE), que a Mesa Receptora será composta, preferencialmente, por
eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição. A lei ainda dispõe, nos § 3º
e § 4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça Eleitoral, terá um prazo de
05 dias para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço.
Compulsando os autos, ao apreciar a justificativa da eleitora, verifica-se pelos documentos apresentados a sua
incapacidade de comparecer, visto que estava acometida por doença.
O art. 124, do CE, que prevê aplicação de penalidade ao membro faltoso da Mesa Receptora, concede também
prazo de 30 dias para que seja informado ao juiz eleitoral sobre o motivo do não comparecimento ao dever
cívico, isto contado do dia da ausência, ou seja, da data da eleição.
Em tendo o(a) eleitor(a) apresentado a sua justificativa no prazo legalmente estabelecido, não há que se falar em
aplicação da sanção administrativa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
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3. DISPOSITIVO
Desta sorte, ACOLHO a justificativa apresentada pelo(a) eleitor(a), confirmada pela prova dos autos, conforme
fls. 08-09 e DEIXO DE APLICAR A MULTA pela ausência aos trabalhos eleitorais, determinando o lançamento
do(s) respectivo(s) código(s) ASE(s) a fim de regularizar a situação do eleitor(a) no Cadastro Eleitoral – ELO.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Dê-se vista ao MPE para ciência da SENTENÇA.
Transitado em Julgado esta decisão proceda-se o arquivamento do feito com baixa no SADP.
Natal/RN, 21 de janeiro de 2019.

MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª ZE.
Processo CMR Nº 125-71.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso - Eleições Municipais de 2018
Mesário Faltoso - Eleições Municipais de 2018
Interessado(a): JEFFERSON CANINDÉ TEXIERA DE LIMA, SECRETÁRIO(A), SEÇÃO 465

SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. EFETIVIDADE DE CONVOCAÇÃO DO MESÁRIO. ACOLHIMENTO DA
JUSTIFICATIVA. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA.
1.RELATÓRIO
Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 2º
turno das eleições de 2018 do(a) mesário(a) JEFFERSON CANINDÉ TEIXEIRA DE LIMA, conforme informação
de fls. 02-03.
O(A) mesário(a) foi devidamente intimado(a), apresentando no prazo a justificativa de ausência aos trabalhos
eleitorais, em razão de que foi vítima de uma tentativa de latrocínio, quando foi atingido por disparos de arma de
fogo, conforme documentação comprobatória anexada as fls. 07-08.
Com vista dos autos, o MPE opinou pelo acolhimento da justificativa.
É o relatório. Passo a fundamentar para decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art.120, § 2º, do Código Eleitoral (CE), que a Mesa Receptora será composta, preferencialmente, por
eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição. A lei ainda dispõe, nos § 3º
e § 4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça Eleitoral, terá um prazo de
05 dias para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço.
Compulsando os autos, ao apreciar a justificativa do(a) eleitor(a), verifica-se pelos documentos apresentados a
sua incapacidade de comparecer, visto que estava lesionado devido aos disparos de arma de fogo.
O art. 124, do CE, que prevê aplicação de penalidade ao membro faltoso da Mesa Receptora, concede também
prazo de 30 dias para que seja informado ao juiz eleitoral sobre o motivo do não comparecimento ao dever
cívico, isto contado do dia da ausência, ou seja, da data da eleição.
Em tendo o(a) eleitor(a) apresentado a sua justificativa no prazo legalmente estabelecido, não há que se falar em
aplicação da sanção administrativa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
3. DISPOSITIVO
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Desta sorte, ACOLHO a justificativa apresentada pelo(a) eleitor(a), confirmada pela prova dos autos, conforme
fls. 07-08 e DEIXO DE APLICAR A MULTA pela ausência aos trabalhos eleitorais, determinando o lançamento
do(s) respectivo(s) código(s) ASE(s) a fim de regularizar a situação do eleitor(a) no Cadastro Eleitoral – ELO.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Dê-se vista ao MPE para ciência da SENTENÇA.
Transitado em Julgado esta decisão proceda-se o arquivamento do feito com baixa no SADP.
Natal/RN, 21 de janeiro de 2019.

MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª ZE.
Processo CMR Nº 122-19.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso - Eleições Gerais de 2018
Interessado(a): WELLINGTON TARGINO SANTIAGO, SECRETÁRIO(A), SEÇÃO 568
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. EFETIVIDADE DA CONVOCAÇÃO DO MESÁRIO.
JUSTIFICATIVA NÃO
ACOLHIDA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 2º
turno das eleições de 2018 do mesário(a) WELLINGTON TARGINO SANTIAGO, conforme informação de fls. 0203.
O(A) mesário(a) apresentou voluntariamente a sua justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais em
14/11/2018(fl. 08).
Com vista dos autos, o MPE opinou pelo não acolhimento da justificativa(fl.12).
É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o(a) eleitor(a) foi convocado como SECRETÁRIO DA SEÇÃO 568 nas eleições 2018, não
comparecendo para trabalhar no segundo turno.
Em sua justificativa, o eleitor argumentou que não compareceu aos trabalhos junto à mesa receptora devido a
uma falha mecânica no seu automóvel, numa viagem no dia anterior ao 2º turno das eleições, sem contudo,
trazer qualquer documento que comprovasse a alegação.
Com efeito, o art.120, §2º, do Código Eleitoral (CE), dispõe que a Mesa Receptora será composta,
preferencialmente, por eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição.
A lei ainda dispõe, nos §3º e §4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça
Eleitoral, terá um prazo para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço, este prazo é de 05 dias,
salvo se os motivos tenham sobrevindo após o prazo normativo.
Compulsando os autos verifica-se que a justificativa do eleitor não veio acompanhado de documentos que
corroborassem as suas alegações.
Em vista da ausência de documentos comprobatórios do alegado, o MPE opinou pelo não acolhimento da
justificativa e aplicação da multa.
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Apesar do mesário ter comparecido voluntariamente no cartório para justificar a ausência aos trabalhos
eleitorais, em 14/11/2018, portanto tempestivamente, ele não trouxe documento algum provando o defeito em
seu veículo no dia anterior a eleição, motivo pelo qual torna-se impossível o acolhimento da justificativa.
Desta forma, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral c/c artigo 85 da Resolução
TSE 21.538/2003, que determina que “a base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código
Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, será o último valor fixado para a UFIR,
multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização
dos débitos para com a União.”
Considerando que a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), instituída pela Lei n.º 8.383/91, foi extinta pela MP n.º
1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP n.º 2.176-79/2001) convertida na Lei n.º10.522/2002, e que
seu último valor foi de R$1,0641, tem-se que, se aplicarmos o fator máximo (33,02) ao caso concreto, teremos
como valor final da multa a quantia de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos).
3. DISPOSITVO
Diante do exposto, CONDENO o(a) mesário (a) WELLINGTON TARGINO SANTIAGO, título eleitoral
005038040892, ao pagamento de multa no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), tendo em
vista a ausência ao 2º turno das eleições de 2018, a ser recolhido mediante Guia de Recolhimento da União –
GRU.
Publique-se. Registre-se. Intima-se o(a) eleitor(a) faltoso(a) através do envio desta decisão, digitalizada em PDF,
pelo celular informado no documento de fl.08 e o MPE por meio de vista dos autos.
Após o trânsito em julgado desta decisão (prazo de 3 dias), DETERMINO o lançamento do ASE 264,
complementando-se o registro com o número dos autos deste processo.
Tendo em vista o baixo valor da multa aplicada não ser executável pela Fazenda Nacional, decorrido o prazo de
30 dias sem o pagamento voluntário da multa em tela, arquivem-se os autos com baixa no SADP.
Sendo satisfeito o pagamento da multa pelo mesário(a), após o arquivamento dos autos, registre-se o ASE
respectivo no cadastro nacional de eleitores.
Natal/RN, 21 de janeiro de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª Z.E
Processo CMR Nº 72-90.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso - Eleições Gerais de 2018
Interessado(a): DAVINSON MORAES DE LIMA, SECRETÁRIO DA SEÇÃO 536
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA JUSTIFICAR. JUSTIFICATIVA APRESENTADA.
JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DE MULTA.
Vistos em correição.
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 1º
turno das eleições de 2018 do mesário(a) DAVINSON MORAES DE LIMA, título eleitoral 030359711660,
nomeado(a) para a função de SECRETÁRIO DA SEÇÃO 536, conforme informação de fl. 02.
Após intimado por meio de sua vizinha, na data de 11 de dezembro de 2018 (fl. 08v), para se manifestar em até
5 dias sobre a ausência aos trabalhos eleitorais no 1º turno, o eleitor compareceu ao cartório eleitoral, em 14 de
dezembro de 2018 e justificou que não compareceu aos trabalhos junto à mesa receptora, em decorrência do
pleito ter sido na mesma data do aniversário do seu irmão.
Por ser processo de natureza administrativa, não é obrigatória a intervenção do Parquet Eleitoral.
____________________________________________________________________________________________________________________
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É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o(a) eleitor(a) foi convocado como SECRETÁRIO DA SEÇÃO 536 nas eleições 2018, não
comparecendo para trabalhar no primeiro turno.
Dispõe o art.120, § 2º, do Código Eleitoral (CE), que a Mesa Receptora será composta, preferencialmente, por
eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição.
A lei ainda dispõe, nos § 3º e § 4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça
Eleitoral, terá um prazo para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço, este prazo é de 05 dias.
O art. 124, do CE, que prevê aplicação de penalidade ao membro faltoso da Mesa Receptora, concede também
prazo de 30 dias para que seja informado ao juiz eleitoral sobre o motivo do não comparecimento ao dever
cívico, isto contado do dia da ausência, ou seja, da data da eleição.
Sobre a questão, apesar de o artigo 124 do CE dispor que o membro da mesa receptora ausente, que não
apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral até trinta dias após a Eleição, incorrerá em multa de meio a um salário
mínimo, com a promulgação da constituição de 1988, principalmente o seu artigo 7º, inciso IV, vedou-se a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
Resolvendo a questão, a Resolução TSE 21.538/2003, em seu artigo 85, determinou que “a base de cálculo para
aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução,
será o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em
conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.”
Desta sorte, como a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), instituída pela Lei n.º 8.383/91, foi extinta pela MP n.º
1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP n.º 2.176-79/2001) convertida na Lei n.º10.522/2002, o seu
último valor válido foi R$1,0641, fazendo com que o valor máximo da multa por turno, ao aplicar-se o fator
máximo (33,02) aos casos concretos, seja de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), o qual já foi
paga pelo(a) eleitor(a).
No presente caso, após intimado(a) para justificar a sua ausência, o eleitor argumentou que não compareceu aos
trabalhos junto à mesa receptora, devido ao pleito ter sido na mesma data do aniversário do seu irmão.
Em que pese a argumentação apresentada pelo mesário faltoso, o fato do pleito ter ocorrido na mesma data de
aniversário do seu irmão não é um motivo justo para isentá-lo da sua responsabilidade cívica de atuar no
processo democrático, permitindo que a votação seja conduzida com tranquilidade.
Nem tão pouco surgiu de forma inesperada e fora do prazo que o eleitor dispunha para recusar o chamamento
da justiça eleitoral, isto é, cinco dias a contar da nomeação.
Julgo que o interesse privado do mesário de participar da festa de aniversário de seu irmão, algo que sem dúvida
é conhecido por ele e poderia ser informado a este Juízo previamente, de modo a permitir a Justiça Eleitoral a
substituição, NÃO DEVE se sobrepor ao interesse público e cívico dos trabalhos eleitorais.
Ora, o eleitor teve tempo suficiente para comunicar ao Juízo que não poderia trabalhar devido ao aniversário de
seu irmão, mas preferiu ausentar-se aos trabalhos, gerando abstenção na mesa receptora de votos e embaraços
ao bom andamento das eleições, que precisaram ser solucionados durante o pleito, quebrando todo o
planejamento feito anteriormente.
Destarte, não acolho a justificativa apresentada, e considerando o fato, julgo cabível a aplicação o fator máximo
(33,02) ao caso concreto, o que faz resultar na multa com valor total de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze
centavos).
3. DISPOSITVO
Diante do exposto, CONDENO o(a) mesário (a) DAVINSON MORAES DE LIMA , título eleitoral 030359711660,
ao pagamento de multa no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), tendo em vista a
ausência ao 1º turno das eleições de 2018, a ser recolhido mediante Guia de Recolhimento da União – GRU.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o(a) eleitor(a) faltoso(a) através do envio desta decisão eletronicamente, em
PDF, para o celular cadastrado no documento de fls. 09.
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Após o trânsito em julgado desta decisão (prazo de 3 dias), DETERMINO o lançamento do ASE 264,
complementando-se o registro com o número dos autos deste processo.
Tendo em vista o baixo valor da multa aplicada não ser executável pela Fazenda Nacional, decorrido o prazo de
30 dias sem o pagamento voluntário da multa em tela, arquivem-se os autos com baixa no SADP.
Sendo satisfeito o pagamento da multa pelo mesário(a), após o arquivamento dos autos, registre-se o ASE
respectivo no cadastro nacional de eleitores.
Natal/RN, 21 de janeiro de 2019.

MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª Z.E
Processo CMR Nº 107-50.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso – Eleições Gerais de 2018
Interessado(a): FIAMA COELHO DO NASCIMENTO – 1º Secretário(a)
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA MULTA. HOMOLOGAÇÃO DO PAGAMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 1º
turno das eleições de 2018 do(a) mesário(a) FIAMA COELHO DO NASCIMENTO, título eleitoral 029196521635,
nomeado para a função de 1º Secretário(a), na seção 495, conforme informação de fl. 02.
O(A) mesário(a) após intimado(a) compareceu e efetuou pagamento da multa aplicável ao caso,
voluntariamente, conforme comprovante apresentado nos autos.
Por ser processo de natureza administrativa, não é obrigatória a intervenção do Parquet Eleitoral.
É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o(a) eleitor(a) foi convocado como 1º Secretário(a) nas eleições 2018, na seção nº 495, não
comparecendo para trabalhar no 1º turno.
Dispõe o art.120, § 2º, do Código Eleitoral (CE), que a Mesa Receptora será composta, preferencialmente, por
eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição. A lei ainda dispõe, nos § 3º
e § 4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça Eleitoral, terá um prazo
para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço, este prazo é de 05 dias.
O art. 124, do CE, que prevê aplicação de penalidade ao membro faltoso da Mesa Receptora, concede também
prazo de 30 dias para que seja informado ao juiz eleitoral sobre o motivo do não comparecimento ao dever
cívico, isto contado do dia da ausência, ou seja, da data da eleição.
Sobre a questão, apesar de o artigo 124 do CE dispor que o membro da mesa receptora ausente, que não
apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral até trinta dias após a Eleição, incorrerá em multa de meio a um salário
mínimo, com a promulgação da constituição de 1988, principalmente o seu artigo 7º, inciso IV, vedou-se a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
Resolvendo a questão, a Resolução TSE 21.538/2003, em seu artigo 85, determinou que “a base de cálculo para
aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução,
será o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em
conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.”
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Desta sorte, como a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), instituída pela Lei n.º 8.383/91, foi extinta pela MP n.º
1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP n.º 2.176-79/2001) convertida na Lei n.º10.522/2002, o seu
último valor válido foi R$1,0641, fazendo com que o valor máximo da multa por turno, ao aplicar-se o fator
máximo (33,02) aos casos concretos, seja de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), o qual já foi
paga pelo(a) eleitor(a).
No presente caso, o(a) mesário(a) deixou escoar o primeiro prazo do art. 120, § 4º, do CE, de que dispunha para
recusar a nomeação pela Justiça Eleitoral, mas depois compareceu e pagou voluntariamente a multa no valor de
R$ 35,14 referente ao turno em que esteve ausente.
Em vista disso, faz-se necessário a extinção do processo com resolução de mérito, tendo em vista que o
pagamento voluntário se enquadra, perfeitamente, na situação prevista no artigo 487, inciso III, alínea “a” do
Código de Processo Civil, qual seja, o reconhecimento da procedência do débito.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, HOMOLOGO o pagamento voluntário realizado pelo(a) eleitor(a) e JULGO EXTINTO, com
resolução do mérito, o presente processo, com base no uso subsidiário do artigo 487, inciso III, alínea “a” do
Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Considerem-se intimados(a) o(a) eleitor(a) faltoso(a) através da publicação do DJE.
Estando satisfeito o pagamento da multa pelo mesário(a), registre-se o ASE respectivo no cadastro nacional de
eleitores e após, proceda-se o arquivamento dos autos com baixa no SADP.
Natal/RN, 21 de janeiro de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª Z.E.
Processo CMR Nº 76-30.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso – Eleições Gerais de 2018
Interessado(a):
RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO – PRESIDENTE DA SEÇÃO 021

SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA MULTA. HOMOLOGAÇÃO DO PAGAMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. RELATÓRIO

Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 1º
turno das eleições de 2018 do(a) mesário(a) RARIANE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPELO, título eleitoral
027364761635, nomeado para a função de Presidente, na seção 021, conforme informação de fl. 02.
O(A) mesário(a) compareceu e efetuou pagamento da multa aplicável ao caso, voluntariamente, conforme
comprovante apresentado nos autos (fl.08).
Por ser processo de natureza administrativa, não é obrigatória a intervenção do Parquet Eleitoral.
É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o(a) eleitor(a) foi convocado como Presidente nas eleições 2018, na seção nº 495, não
comparecendo para trabalhar no 1º turno.
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Dispõe o art.120, § 2º, do Código Eleitoral (CE), que a Mesa Receptora será composta, preferencialmente, por
eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição. A lei ainda dispõe, nos § 3º
e § 4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça Eleitoral, terá um prazo
para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço, este prazo é de 05 dias.
O art. 124, do CE, que prevê aplicação de penalidade ao membro faltoso da Mesa Receptora, concede também
prazo de 30 dias para que seja informado ao juiz eleitoral sobre o motivo do não comparecimento ao dever
cívico, isto contado do dia da ausência, ou seja, da data da eleição.
Sobre a questão, apesar de o artigo 124 do CE dispor que o membro da mesa receptora ausente, que não
apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral até trinta dias após a Eleição, incorrerá em multa de meio a um salário
mínimo, com a promulgação da constituição de 1988, principalmente o seu artigo 7º, inciso IV, vedou-se a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
Resolvendo a questão, a Resolução TSE 21.538/2003, em seu artigo 85, determinou que “a base de cálculo para
aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução,
será o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em
conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.”
Desta sorte, como a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), instituída pela Lei n.º 8.383/91, foi extinta pela MP n.º
1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP n.º 2.176-79/2001) convertida na Lei n.º10.522/2002, o seu
último valor válido foi R$1,0641, fazendo com que o valor máximo da multa por turno, ao aplicar-se o fator
máximo (33,02) aos casos concretos, seja de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), o qual já foi
paga pelo(a) eleitor(a).
No presente caso, o(a) mesário(a) deixou escoar o primeiro prazo do art. 120, § 4º, do CE, de que dispunha para
recusar a nomeação pela Justiça Eleitoral, mas depois compareceu e pagou voluntariamente a multa no valor de
R$ 35,14 referente ao turno em que esteve ausente.
Em vista disso, faz-se necessário a extinção do processo com resolução de mérito, tendo em vista que o
pagamento voluntário se enquadra, perfeitamente, na situação prevista no artigo 487, inciso III, alínea “a” do
Código de Processo Civil, qual seja, o reconhecimento da procedência do débito.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, HOMOLOGO o pagamento voluntário realizado pelo(a) eleitor(a) e JULGO EXTINTO, com
resolução do mérito, o presente processo, com base no uso subsidiário do artigo 487, inciso III, alínea “a” do
Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Considerem-se intimados(a) o(a) eleitor(a) faltoso(a) através da publicação do DJE.
Estando satisfeito o pagamento da multa pelo mesário(a), registre-se o ASE respectivo no cadastro nacional de
eleitores e após, proceda-se o arquivamento dos autos com baixa no SADP.

Natal/RN, 21 de janeiro de 2019.

MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª Z.E.
Processo CMR Nº 94-51.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso Eleições Gerais de 2018
Mesário Faltoso – Eleições Gerais de 2018
Interessado(a): ANDRESSA CRISTIANE DO NASCIMENTO BERRETO – 2º Mesário(a)
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA MULTA. HOMOLOGAÇÃO DO PAGAMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. RELATÓRIO
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Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 1º
turno das eleições de 2018 do(a) mesário(a) ANDRESSA CRISTIANE DO NASCIMENTO BERRETO, título
eleitoral 032713231619, nomeado para a função de 2º Mesário(a), na seção 617, conforme informação de fl. 02.
O(A) mesário(a) após intimado(a) compareceu e efetuou pagamento da multa aplicável ao caso,
voluntariamente, conforme comprovante apresentado nos autos (fl.09).
Por ser processo de natureza administrativa, não é obrigatória a intervenção do Parquet Eleitoral.
É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o(a) eleitor(a) foi convocado como 2º Mesário(a) nas eleições 2018, na seção nº 617, não
comparecendo para trabalhar no 1º turno.
Dispõe o art.120, § 2º, do Código Eleitoral (CE), que a Mesa Receptora será composta, preferencialmente, por
eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição. A lei ainda dispõe, nos § 3º
e § 4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça Eleitoral, terá um prazo
para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço, este prazo é de 05 dias.
O art. 124, do CE, que prevê aplicação de penalidade ao membro faltoso da Mesa Receptora, concede também
prazo de 30 dias para que seja informado ao juiz eleitoral sobre o motivo do não comparecimento ao dever
cívico, isto contado do dia da ausência, ou seja, da data da eleição.
Sobre a questão, apesar de o artigo 124 do CE dispor que o membro da mesa receptora ausente, que não
apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral até trinta dias após a Eleição, incorrerá em multa de meio a um salário
mínimo, com a promulgação da constituição de 1988, principalmente o seu artigo 7º, inciso IV, vedou-se a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
Resolvendo a questão, a Resolução TSE 21.538/2003, em seu artigo 85, determinou que “a base de cálculo para
aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução,
será o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em
conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.”
Desta sorte, como a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), instituída pela Lei n.º 8.383/91, foi extinta pela MP n.º
1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP n.º 2.176-79/2001) convertida na Lei n.º10.522/2002, o seu
último valor válido foi R$1,0641, fazendo com que o valor máximo da multa por turno, ao aplicar-se o fator
máximo (33,02) aos casos concretos, seja de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), o qual já foi
paga pelo(a) eleitor(a).
No presente caso, o(a) mesário(a) deixou escoar o primeiro prazo do art. 120, § 4º, do CE, de que dispunha para
recusar a nomeação pela Justiça Eleitoral, mas depois compareceu e pagou voluntariamente a multa no valor
de R$ 35,14 referente ao turno em que esteve ausente.
Em vista disso, faz-se necessário a extinção do processo com resolução de mérito, tendo em vista que o
pagamento voluntário se enquadra, perfeitamente, na situação prevista no artigo 487, inciso III, alínea “a” do
Código de Processo Civil, qual seja, o reconhecimento da procedência do débito.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, HOMOLOGO o pagamento voluntário realizado pelo(a) eleitor(a) e JULGO EXTINTO, com
resolução do mérito, o presente processo, com base no uso subsidiário do artigo 487, inciso III, alínea “a” do
Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Considerem-se intimados(a) o(a) eleitor(a) faltoso(a) através da publicação do DJE.
Estando satisfeito o pagamento da multa pelo mesário(a), registre-se o ASE respectivo no cadastro nacional de
eleitores e após, proceda-se o arquivamento dos autos com baixa no SADP.
Natal/RN, 21 de janeiro de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª Z.E.
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Processo CMR Nº 101-43.2018.6.20.0001
Mesário Faltoso Eleições Gerais de 2018
Mesário Faltoso – Eleições Gerais de 2018
Interessado(a): FRANCISCO HERNANDE DE BORGES SILVA – Presidente
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA AOS
TRABALHOS ELEITORAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA MULTA. HOMOLOGAÇÃO DO PAGAMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a ausência aos trabalhos no 1º
turno das eleições de 2018 do(a) mesário(a) FRANCISCO HERNANDE DE BORGES SILVA, título eleitoral
010692811694, nomeado para a função de Presidente, na seção 478, conforme informação de fl. 02.
O(A) mesário(a) após intimado(a) compareceu e efetuou pagamento da multa aplicável ao caso,
voluntariamente, conforme comprovante apresentado nos autos (fl.11).
Por ser processo de natureza administrativa, não é obrigatória a intervenção do Parquet Eleitoral.
É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que o(a) eleitor(a) foi convocado como Presidente nas eleições 2018, na seção nº 478, não
comparecendo para trabalhar no 1º turno.
Dispõe o art.120, § 2º, do Código Eleitoral (CE), que a Mesa Receptora será composta, preferencialmente, por
eleitores da própria seção e sua convocação será realizada 60 dias antes da eleição. A lei ainda dispõe, nos § 3º
e § 4º, do mesmo artigo, que o membro nomeado, intimado devidamente pela Justiça Eleitoral, terá um prazo
para comunicar eventual justificativa para a recusa ao serviço, este prazo é de 05 dias.
O art. 124, do CE, que prevê aplicação de penalidade ao membro faltoso da Mesa Receptora, concede também
prazo de 30 dias para que seja informado ao juiz eleitoral sobre o motivo do não comparecimento ao dever
cívico, isto contado do dia da ausência, ou seja, da data da eleição.
Sobre a questão, apesar de o artigo 124 do CE dispor que o membro da mesa receptora ausente, que não
apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral até trinta dias após a Eleição, incorrerá em multa de meio a um salário
mínimo, com a promulgação da constituição de 1988, principalmente o seu artigo 7º, inciso IV, vedou-se a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
Resolvendo a questão, a Resolução TSE 21.538/2003, em seu artigo 85, determinou que “a base de cálculo para
aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução,
será o último valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em
conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.”
Desta sorte, como a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), instituída pela Lei n.º 8.383/91, foi extinta pela MP n.º
1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP n.º 2.176-79/2001) convertida na Lei n.º10.522/2002, o seu
último valor válido foi R$1,0641, fazendo com que o valor máximo da multa por turno, ao aplicar-se o fator
máximo (33,02) aos casos concretos, seja de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), o qual já foi
paga pelo(a) eleitor(a).
No presente caso, o(a) mesário(a) deixou escoar o primeiro prazo do art. 120, § 4º, do CE, de que dispunha para
recusar a nomeação pela Justiça Eleitoral, mas depois compareceu e pagou voluntariamente a multa no valor de
R$ 35,14 referente ao turno em que esteve ausente.
Em vista disso, faz-se necessário a extinção do processo com resolução de mérito, tendo em vista que o
pagamento voluntário se enquadra, perfeitamente, na situação prevista no artigo 487, inciso III, alínea “a” do
Código de Processo Civil, qual seja, o reconhecimento da procedência do débito.
3. DISPOSITIVO
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Diante do exposto, HOMOLOGO o pagamento voluntário realizado pelo(a) eleitor(a) e JULGO EXTINTO, com
resolução do mérito, o presente processo, com base no uso subsidiário do artigo 487, inciso III, alínea “a” do
Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Considerem-se intimados(a) o(a) eleitor(a) faltoso(a) através da publicação do DJE.
Estando satisfeito o pagamento da multa pelo mesário(a), registre-se o ASE respectivo no cadastro nacional de
eleitores e após, proceda-se o arquivamento dos autos com baixa no SADP.
Natal/RN, 21 de janeiro de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUIZ ELEITORAL DA 1ª Z.E.

05ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
Prestação de Contas n.º 367-86.2016.6.20.0005
Interessado: JOAO MARIA DE LIMA
Advogado: CAIO TULIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN n.º 5.216
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO.
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de JOAO MARIA DE LIMA, candidato(a) eleito(a) ao
cargo de Vereador(a) do município de Senador Elói de Souza/RN, relativa às Eleições Municipais 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas (fls. 29/30), nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado
nenhuma impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas, na forma do parecer (fl. 36).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, em consonância ao Parecer do Ministério Público, APROVO as contas apresentadas pelo
candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n. 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 16 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 376-48.2016.6.20.0005
Interessado: JOSE DE ARIMATEIA SOARES
Advogado: CAIO TULIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN n.º 5216
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de JOSE DE ARIMATEIA SOARES, candidato(a)
eleito(a) ao cargo de Vereador(a) do município de Senador Elói de Souza/RN, relativa às Eleições Municipais
2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das contas em epígrafe, no caso do não saneamento
das falhas apontadas, apresentando relatório conclusivo de prestação de contas (fls. 27/28), nos termos da
Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma impropriedade capaz de comprometer a
regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
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Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas, na forma do
parecer (fl. 34), considerando a presença de alguns equívocos, embora de natureza formal.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, com apresentação de toda a documentação obrigatória.
Com relação às falhas apontadas, não se trata de recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada, fatores que levariam as contas à sua desaprovação. Portanto, o curso lógico de ação consiste em
sua aprovação com ressalva, levando em consideração que houve falhas, as quais não comprometem a regular
análise das contas.
Desta forma, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do
art. 30, I, da Lei n. 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via DJE. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 16 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 440-58.2016.6.20.0005
Interessado: ERALDO BELMIRO DA SILVA
Advogado: CAIO TULIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN n.º 5.216
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO.
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de ERALDO BELMIRO DA SILVA, candidato(a) eleito(a)
ao cargo de Vereador(a) do município de Senador Elói de Souza/RN, relativa às Eleições Municipais 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas (fls. 43/44), nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado
nenhuma impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas, na forma do parecer (fl. 50).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, em consonância ao Parecer do Ministério Público, APROVO as contas apresentadas pelo
candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n. 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 16 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 369-56.2016.6.20.0005
Interessado: JOSE INALDO DA SILVA
Advogado: CAIO TULIO DANTAS BEZERRA – OAB/RN n.º 5216
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de JOSE INALDO DA SILVA, candidato(a) eleito(a) ao
cargo de Vereador(a) do município de Senador Elói de Souza/RN, relativa às Eleições Municipais 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das contas em epígrafe, no caso do não saneamento
das falhas apontadas, apresentando relatório conclusivo de prestação de contas (fls. 27/28), nos termos da
Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado nenhuma impropriedade capaz de comprometer a
regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas, na forma do
parecer (fl. 34), considerando a presença de alguns equívocos, embora de natureza formal.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, com apresentação de toda a documentação obrigatória.
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Com relação às falhas apontadas, não se trata de recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada, fatores que levariam as contas à sua desaprovação. Portanto, o curso lógico de ação consiste em
sua aprovação com ressalva, levando em consideração que houve falhas, as quais não comprometem a regular
análise das contas.
Desta forma, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato interessado, nos termos do
art. 30, I, da Lei n. 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via DJE. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 16 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 5ª Zona
Prestação de Contas n.º 303-76.2016.6.20.0005
Interessado: FLAVIO ROBERTO MARQUES DE CARVALHO
Advogado: ADLER THEMIS SALES CANUTO DE MORAES – OAB/RN n.º 9.291
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO.
REGULARIDADE. APROVAÇÃO.
Vistos, etc.
Cuida-se de prestação de contas de campanha eleitoral de FLAVIO ROBERTO MARQUES DE CARVALHO,
candidato(a) eleito(a) ao cargo de Vereador(a) do município de Bom Jesus/RN, relativa às Eleições Municipais
2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas, conforme certificado nos autos.
O Cartório Eleitoral opinou pela aprovação das contas em epígrafe, apresentando relatório conclusivo de
prestação de contas (fls. 79/80), nos termos da Resolução 23.463/2015 - TSE, atestando não ter se verificado
nenhuma impropriedade capaz de comprometer a regularidade das contas, auxiliando-se também do sistema
informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas, na forma do parecer (fl. 82)..
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A presente prestação de contas se processou nos moldes da Lei n° 9.504/97 e da Res. n° 23.463/15 - TSE.
No caso concreto, a análise dos autos revela que as contas foram regularmente prestadas, de acordo com as
formalidades exigidas pela Resolução 23.463 do TSE, razão pela qual o curso lógico de ação consiste em sua
aprovação sem qualquer ressalva.
Desta forma, em consonância ao Parecer do Ministério Público, APROVO as contas apresentadas pelo
candidato interessado, nos termos do art. 30, I, da Lei n. 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE. Dê-se ciência ao Parquet. Registre-se no Sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.
Macaíba, 16 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 5ª Zona
Ação Penal n.º 475/2009
Protocolo: 1291/2000
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado(a): Fernandina Serafim da Cruz
SENTENÇA
Tratam os autos de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral contra Fernandina Serafim da Cruz, já
qualificado(a) nos autos, como incurso na pena do art. 350, caput, do Código Eleitoral.
Oferecida proposta de suspensão condicional do processo, foi aceita pelo acusado(a) em audiência realizada
pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Paulista/PE, no dia 15 de junho de 2016, havendo sido fixado o período de
prova em 02 anos e estabelecidas as condições descritas no termo de audiência de fl. 51.
Instado a se pronunciar o órgão Ministerial opinou pela extinção da punibilidade do(a) acusado(a), à fl. 88.
É o que importa relatar.
Compulsando os autos, verifico pelos documentos de fl. 80 ter o(a) réu(ré) comparecido mensalmente na 146ª
Zona Eleitoral de Paulista/PE, informando suas atividades.
Imperioso, portanto, seja declarada extinta a punibilidade da autoria do fato.
Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinta a punibilidade do(a) réu(ré) Fernandina
Serafim da Cruz com base no art. 89, § 5º, da Lei n.º 9.099/95.
Em razão da ausência de interesse recursal contra esta sentença, dispensa-se intimação pessoal.
Publique-se na íntegra. Registre-se.
Notifique-se pessoalmente o Órgão Ministerial.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos após a baixa na distribuição e demais anotações necessárias.
Macaíba/RN, 16 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
____________________________________________________________________________________________________________________
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 2019, Número 013

Natal, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

Página 22

Juíza Eleitoral – 5ª Zona
Ação Penal n.º 159-60.2013.6.20.0053
Protocolo: 9.262/2013
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado(a): Edmilson Felix de Araujo
SENTENÇA
Tratam os autos de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral contra Edmilson Felix de Araujo, já
qualificado(a) nos autos, como incurso na pena do art. 289, do Código Eleitoral.
Oferecida proposta de suspensão condicional do processo, foi aceita pelo acusado(a) em audiência realizada
pelo Juízo desta 5ª Zona Eleitoral de Macaíba/RN, no dia 08 de outubro de 2015, havendo sido fixado o período
de prova em 02 anos e estabelecidas as condições descritas no termo de audiência de fl. 63.
Instado a se pronunciar o órgão Ministerial opinou pela extinção da punibilidade do(a) acusado(a), à fl. 75.
É o que importa relatar.
Compulsando os autos, verifico pelos documentos de fl. 71 ter o(a) réu(ré) comparecido mensalmente na 5ª
Zona Eleitoral de Macaíba/RN, informando suas atividades.
Imperioso, portanto, seja declarada extinta a punibilidade da autoria do fato.
Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, julgo extinta a punibilidade do(a) réu(ré) Edmilson Felix de
Araujo com base no art. 89, § 5º, da Lei n.º 9.099/95.
Em razão da ausência de interesse recursal contra esta sentença, dispensa-se intimação pessoal.
Publique-se na íntegra. Registre-se.
Notifique-se pessoalmente o Órgão Ministerial.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos após a baixa na distribuição e demais anotações necessárias.
Macaíba/RN, 16 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 5ª Zona

08ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

E D I T A L N.º 004/2019-08ªZE
CITAÇÃO
A Doutora VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 08ª Zona, Município
de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, que, em razão da obrigatoriedade dos Partidos Políticos apresentarem suas prestações de contas
referentes ao pleito 2018 e tendo em vista a omissão do PMN – Diretório/Comissão Provisória do Município de
São Paulo do Potengi/RN, cujos Presidente e tesoureiro se recusaram a receber a citação, fica CITADO, pelo
presente Edital, o partido, devendo apresentar as ditas contas, no prazo de 03(três) dias (art. 52, §6º, inciso IV,
da Res. TSE n.º 23.553/2017) sob pena de julgamento das mesmas como não prestadas, com a consequente
suspensão do diretório municipal e dos repasses do fundo partidário (art. 83, inciso II, da Res. TSE n.º
23.553/2017).
E, para que o Partido e demais interessados possam tomem ciência da intimação, mandou a MM. Juíza expedir
o presente Edital, que será afixado pelo prazo de 05(cinco) dias no lugar de costume e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo do Potengi-RN, aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e dezenove (22/01/2019). Eu, ____________________, (Edmundo Balbino da Costa Filho), Chefe do
Cartório Eleitoral da 08ª Zona, o digitei.
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Edital n.º 003/2019-08ªZE
A Excelentíssima Senhora, Dra. VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, MM. Juiz desta
08ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
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TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Coligações, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento
ao art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que foram apresentadas as prestações de contas finais da
Campanha Eleitoral de 2018, dos partidos políticos abaixo relacionados, estando disponível, no Cartório Eleitoral
da 08ª Zona, para exame e extração de cópias, podendo qualquer interessado impugná-las no prazo de 3(três)
dias contados da publicação do edital.
1) Partido da República, Diretório do Município de Santa Maria/RN, por seu Presidente, o Sr. Antônio Silva
Cardoso;
2) Partiido dos Trabalhadores, Diretório do Município de São Paulo do Potengi/RN, por seu presidente, o Sr.
João Cabral de Lira.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste
município de São Paulo do Potengi, aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove
(22/01/2019). Eu, _____ Edmundo Balbino da Costa Filho, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, que vai
assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral

09ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL
EDITAL n.º 001/2019-09ªZE/RN*
RELAÇÃO DE ELEITORES DEFERIDOS
O Excelentíssimo Senhor Dr. WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, MM. Juiz(íza) desta 09ª Zona
Eleitoral, 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, conforme relatório em anexo, relação contendo os
nomes e números de inscrição de eleitores dos municípios de GOIANINHA, TIBAU DO SUL, ESPÍRITO SANTO
E JUNDIÁ, que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e SEGUNDA VIA, cujos
requerimentos foram DEFERIDOS e PROCESSADOS no cadastro eleitoral no período de 02/01/2019 a
15/01/2019, 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(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 Goianinha (RN), neste Cartório Eleitoral, aos 21 (vinte e um) dias do mês de
JANEIRO do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, _______________(Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza),
Chefe de Cartório da 9ª Zona Eleitoral, de ordem do MM. Juiz Eleitoral desta 9ª Zona, digitei o presente edital
que segue assinado pelo MM. Juiz.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral
* Republicado por incorreção

11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº 184-44.2016.6.20.0061
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
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Autor: Ministério Público Eleitoral
Investigados:
José Marques de Oliveira
Danilo Rafael da Costa
Tarso Venícius Bernardo Carneiro
João Costa da Silva Neto
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Vistos em correição.
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de JOSÉ
MARQUES DE OLIVEIRA, DANILO RAFAEL DA COSTA, TARSO VENÍCIUS BERNARDO CARNEIRO e JOÃO
COSTA DA SILVA NETO.
De acordo com o Parquet, os três primeiros representados na qualidade de agentes políticos titulares de
mandatos eletivos no Município de Pedro velho, e candidatos no pleito de 2016, acompanhado de o terceiro, na
qualidade de servidor público titular de cargo comissionado do município, aproveitando-se da influência politica e
do uso de recursos do erário municipal, praticaram condutas que violaram o princípio da isonomia no processo
eleitoral em prol de suas candidaturas.
Noticiou-se a informação de que um dos tratores do Município havia sido utilizado para aragem numa
propriedade da eleitora MARILI, em troca de favores políticos e com notória intenção de captar votos da mesma
e de sua família.
Dias depois os três primeiros denunciados fizeram fotografias dentro da própria Prefeitura de Pedro Velho ao
lado da referida eleitora fazendo alusão a sua adesão, fotos postadas no Facebook.
O órgão ministerial afirmou que durante a sua investigação, constatou que outras três pessoas foram
beneficiadas com a cessão de tratores da prefeitura no período de junho e julho de 2016,
Ao final, o Ministério Público Eleitoral pugna pela procedência do pedido com aplicação dos demandados na
sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes a eleição em que se
verificaram os abusos acima narrados, bem como a aplicação da pena de cassação dos registros de candidatura
ou, em caso de julgamento após o pleito em que sejam eleitos, dos diplomas, e por consequências dos
mandatos dos demandados, nos termos do art. 22, XIV, da Lei complementar nº 64/90, e por fim, o
reconhecimento da prática de conduta vedada, com aplicação das sanções do art. 73, §4º e 5º, da Lei nº
9.504/97, a todos os demandados, devendo a sanção pecuniária de multa ser aplicada em patamar suficiente à
reprovação da conduta.
Anexou o procedimento preparatório eleitoral nº 001/2016.
O processo teve seu curso regular com a observância do contraditório e da ampla defesa.
Ao final, o Ministério Público Eleitoral apresentou razões finais às fls. 599 pugnou pela procedência da demanda
nos termos da inicial diante da prova colhida nos autos.
A defesa, por sua vez, os representados apresentaram razões finais alegando que a prova dos autos não
comprovou a existência de corrupção eleitoral, e inclusive que o representado José Marques de Oliveira, então
prefeito, inclusive perder a eleição por uma diferença de 17,04%. O mesmo teria acontecido com o representado
Tarso Carneiro que também não se reelegeu para o cargo de vereador.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Registro inicialmente que o retardo no julgamento do feito deveu-se a cumulação de diversas atribuições
jurisdicionais nesta Comarca e Zona Eleitoral, e principalmente a prioridade neste ano dos atos relacionados ao
pleito de 2018.
Cuida-se de ação investigação judicial eleitoral na qual o Ministério Público Eleitoral, imputa aos representados a
prática de abuso de poder econômico, mediante a cessão de trator da Prefeitura de Pedro Velho para realização
de trabalhos em propriedades particulares em troca de votos.
A Constituição Federal trata de garantia da tranquilidade do sufrágio nos termos do art. 14, transcrito a seguir:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(…)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
Nesse sentido, a Lei Complementar nº 64/90 dispõe que:
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Art. 19.
(…)
Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo
de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à
Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (...)
Dos dispositivos acima, conclui-se que o objetivo da norma constitucional e legal é preservar a legitimidade da
democracia participativa, e evitar que recursos patrimoniais sejam dispendidos com o propósito de desequilibrar
o pleito eleitoral.
Complementando, a Lei nº 9.504/97, estabelece em seu art. 73 as condutas vedadas aos agentes públicos em
campanhas eleitorais:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes
à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do
Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou
por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena
de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e
dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos
Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério
da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos
gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo
estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta,
ou fundacional.
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da
República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de
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Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal,
Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões
pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for
o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no §
4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere
o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal,
em especial às cominações do art. 12, inciso III.
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da
aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as
multas.
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade
nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da
data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
A conduta vedada atribuída aos acusados é a de cessão de bens móveis pertencentes à administração direta ou
indireta da Administração Pública, contida no incido I do artigo acima transcrito, pois durante o pleito de 2016, os
representados teriam utilizado de bens públicos, no caso de tratores do Município de Pedro Velho, para obter
apoio político.
A petição inicial afirma que o órgão ministerial recebeu a denúncia que o um dos tratores do Município havia sido
utilizado para aragem na propriedade da eleitora Marily, em troca de favores políticos e com notória intenção de
captar votos desta e de sua família.
De fato, durante a instrução processual restou comprovado que houve a cessão de tratores para arar terras
particulares em troca de votos. Foram nesse sentido, os depoimentos colhidos em juízo das pessoas de Marily
Gomes do Nascimento, a qual afirmou que trabalhava na casa do representado Tarso, então vereador, e pediu
ao mesmo que fosse feita a aragem nas terras de seu sogro, Antônio Gonçalves Pontes, este também ouvido em
juízo, que confirmou os fatos.
Logo após a cessão, a testemunha Marily Gomes do Nascimento foi levada a prefeitura de Pedro Velho para
uma reunião com os representados José Marques e Danilo Costa, momento no qual se tratou da cessão dos
tratores e do apoio politico, pois foi instada a fazer pose para foto na qual fazia símbolos da campanha com os
demandados José Marques e Danilo Costa, tendo a testemunha revelado que se sentiu constrangida com a
publicação da foto em rede social com suposto apoio político que lhe fora pedido de maneira explicita.
Interessante registrar que o sogro da Marily Gomes do Nascimento, Sr. Antônio Gonçalves, nos últimos dez anos
nunca tinha conseguido a cessão de trator para fazer aragem de suas terras, e que não tinha cadastro na
Prefeitura, e que, em anos anteriores, fez o serviço pagando o aluguel de tratou a pessoa de João Marcilio.
Outro ponto que demonstra a utilização de recursos públicos de forma a se beneficiar no pleito, é de que o Sr.
Nivaldo Vitor da Cruz foi contratado temporariamente para fazer o serviço de tratorista, tendo realizado a aragem
nas terras do Sr. Antônio Gonçalves e de outras pessoas, sem que possuísse sequer carteira de habilitação.
E de fato, as pessoas de Maria Nina do Nascimento, Severino Jeronimo do Nascimento e Luiz Jeronimo de
Almeida afirmaram ter recebido o mesmo benefício, durante o período eleitoral de 2016, tendo todas se dirigido
pessoalmente a pessoa do representado João Costa, então Coordenador de Transportes da Secretaria Municipal
de Obras de Pedro Velho.
Não se vislumbra caráter social na utilização de tratores do Município de Pedro Velho em propriedades
particulares, e como restou demonstrado, acaba por se tornar uma prática que influência a troca de favores
políticos, caracterizando abuso de poder político.
Observa-se que em suas alegações finais, os representados não conseguem negar a cessão dos tratores as
pessoas ouvidas em juízo, e centram sua defesa na alegação de que não houve interferência da conduta no
pleito, vez que os representados José Marques, Danilo Costa e Tarso acabaram por não serem eleitos.
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Contudo, tal argumento não socorre aos representados, vez que diante da prática da conduta vedada, faz-se
desnecessária a potencialidade da conduta ilícita ter potencial de influir no resultado do pleito. Nesse sentido,
diversos são os julgados que entendem que “para a caracterização de violação ao art. 73 da Lei nº 9.504/97 não
se cogita de potencialidade para influir no resultado do pleito” (TSE, REspE 21380, Min. Luiz Carlos Madeira, DJ
06/08/2004), bem como que a “comprovação do prévio conhecimento do beneficiário ou da intimação para a
retirada da publicidade (REspe nº s 21.151/PR, DJ de 27.6.2003; 21.167/ES, DJ de 12.9.2003; 21.152/PA, DJ de
1.8.2003, todos da relatoria do Ministro Fernando Neves” (TSE, REspE 24739, Min. Peçanha Martins, DJ
28/10/2004).
Ainda nesse sentido, Jairo Gomes indica que o abuso do poder político configura-se “pela exploração da
máquina administrativa ou de recursos estatais em proveito de candidatura, ainda que aparentemente haja
benefício à população”.(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Del Rey, p. 409/410)
O que se tem por concreto, e importante, é que as provas durante a instrução confirmaram que os representados
utilizaram-se da estrutura da Administração Pública para obter vantagem na campanha eleitoral de 2016,
caracterizando o abuso de poder político.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na petição inicial de investigação judicial eleitoral para
enquadrar os representados José Marques de Oliveira, Danilo Rafael da Costa, Tarso Venícios Bernardo
Carneiro e João Costa da Silva Neto, ao disposto no art. 73, I, §§ 5º e 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 19 da Lei
Complementar nº 64/90, e por conseguinte:
I – condená-los ao pagamento individualmente de multa de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) em relação ao objeto da presente ação, em conformidade com o art. 73, §4ª, da Lei nº
9.504/97 e art. 62, §4º da Resolução TSE nº 23.457/2015;
II – aplicar aos representados a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos
subsequentes a eleição em que se verificaram os fatos, a saber, 2016, nos termos do art. 22, XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.
Nos moldes do art. 22, XIV, da Lei Complementar n.° 64, de 1990, extraiam-se cópias dos autos, remetendo-se
ao MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL para as providências que reputar necessárias, mesmo considerando a
derrota dos investigados.
Sem custas e honorários de sucumbência, frente a gratuidade inerente à Justiça Eleitoral.
Canguaretama/RN, 17 de dezembro de 2018.
Daniela do Nascimento Cosmo
Juíza Eleitoral da 11ª Zona Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 14/2019
EDITAL Nº 14/2019
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 02.01.2019
a 18.01.2019, 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 dois 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
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13ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº 308-45.2014.6.20.0013
Partido: Partido Progressista – PP, em seu diretório no município de Várzea/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Cartório Eleitoral, por meio de Informação, comunicou que o partido acima epigrafado foi omisso em relação à
apresentação de prestação de contas relativa ao exercício financeiro do ano de 2013 (fls. 02).
Intimado para suprir a omissão apontada, transcorreu in albis o prazo para manifestação do prestador de contas
omisso.
Com vista dos autos, a Representante do Ministério Público Eleitoral posicionou-se pela declaração de não
prestação de contas do partido em epígrafe.
É o relatório.
A Prestação de Contas dos Partidos Políticos é disciplinada pelos arts. 30 e 37 da Lei nº 9.096/95.
No caso em exame, o partido político omitiu-se de uma obrigação imposta pela Lei 9096/96, precisamente em
seu art.13.
Desta feita, e sem demais delongas, impõe-se o julgamento de contas não prestadas em relação ao Partido
supra mencionado, devendo incidir, no caso, a disciplina do art. 37, da Lei nº 9.096/95 e dos artigos 13, parág.
único e 28, III, da Resolução do TSE n° 21.841/04, que dispõem:
Lei nº 9.096/95
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.”
(...)
"Art. 37. A falta da prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas
quotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei."
Resolução do TSE nº 21.841/2004"Art. 13. As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos
políticos devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão
competente da Justiça Eleitoral (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de
prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em
dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.”
Art. 28. Constatada a inobservância às normas estabelecidas na Lei n.º 9.096/95, nesta Resolução e nas normas
estatutárias, ficará sujeito o partido às seguintes sanções ( Lei n.º 9.096/95, art. 36):
(...)
Isto Posto, pelos fundamentos acima, JULGO NÃO PRESTADAS as contas anuais do Partido Progressista – PP,
em seu diretório no município de Várzea/RN, referente ao exercício de 2013, determinando a suspensão das
cotas do Fundo Partidário que, eventualmente, venham a ser destinadas ao referido órgão, a partir da publicação
desta sentença enquanto permanecer a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Santo Antônio/RN, 11de janeiro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza da 13ª Zona Eleitoral

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Representação nº. 24.03.2015.6.20.0013
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Josinaldo Aquino Alves
Advogado: Dr. Raimundo Alves da Silva Gomes (OAB/RN nº 12.506)
INTIMAÇÃO
De Ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral da 13ª Zona Eleitoral, venho por meio deste, nos termos do
despacho de fl. 37 exarado nos autos epigrafados, intimar o representado para, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar alegações finais.
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Santo Antônio/RN, 21 de janeiro de 2019.
Maria da Luz Oliveira
Chefe de Cartório da 13ª ZE/RN, Substituta
REFERÊNCIA PROCESSO Nº 75-77.2017.6.20.0013 PROTOCOLO 29.288/2016
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADOS(AS): MARIA DA PIEDADE DO REGO DA SILVA E JOSÉ EDUARDO XAVIER
ADVOGADO: DR. CELSO MEIRELES NETO – OAB /RN – 2561
CARTA DE INTIMAÇÃO
De ordem da Excelentíssima Senhora Marina Melo Martins Almeida, Juíza Eleitoral da 13ª Zona, com base no
provimento nº 01/2008 - JE, fica Vossa Excelência, intimado, desde já, para comparecer a audiência de Instrução
e Julgamento designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 09:30 hs, na sala de audiências desta comarca de
Santo Antônio (Rua Ana de Pontes, 402 – Centro, Santo Antônio/RN).
MARIA DA LUZ OLIVEIRA
Chefe de Cartório Eleitoral – 13ª Zona, em Substituição Legal

24ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) n.º 45-38.2018.6.20.0024
NATUREZA DO FEITO: Contas de Campanha das Eleições Gerais de 2018
DIRETÓRIO/COMISSÃO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (MDB) em Parelhas
ADVOGADO: Tadeu Nicodemus Silva (OAB-RN n.º 1.387)
ATO ORDINATÓRIO
DE ORDEM do(a) Exmo(a). Juiz Eleitoral desta 24ª ZE-RN, e nos termos dos artigos 152, inciso VI, e 203, § 4º,
do Código de Processo Civil de 2015, aplicável subsidiariamente à matéria, bem como do artigo 2º, inciso VIII, da
Portaria n.º 011/2018-24ª ZE/RN, INTIMO, em atenção ao artigo 72, § 1º, e 101, caput, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, o órgão partidário em epígrafe, na pessoa de seu advogado, para, sob pena de preclusão,
manifestar-se no prazo de 03 (três) dias acerca das diligências propostas no relatório preliminar apresentado
pela unidade de exame de contas do Cartório Eleitoral nos autos respectivos, esclarecendo que a íntegra do
documento técnico se encontra disponível no Cartório Eleitoral para consulta e extração de cópias.
Parelhas-RN, 22 de janeiro de 2019.
ULISSES BEZERRA POTIGUAR NETO
Chefe de Cartório

29ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo nº 35-76.2018.6.20.0029
Classe: Composição de Mesa Receptora
Eleitora: Francinete de Sousa Rodrigues – TE: 011335591694
Município: Assú/RN
DECISÃO
Vistos etc.
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Trata-se de processo administrativo instaurado para apurar falta da eleitora Francinete
de Sousa Rodrigues, convocada para trabalhar na mesa receptora de votos da seção 241, no 1º turno das
Eleições 2018.
A eleitora foi intimada, via correios, para comparecer ao Cartório Eleitoral para justificar a ausência aos trabalhos
eleitorais, ou pagar a multa, tendo optado pelo pagamento.
O Cartório Eleitoral registrou o pagamento da multa e lançou o respectivo ASE no Sistema ELO.
Portanto, não havendo providência a ser adotada, declaro EXTINTO O PROCESSO, com o consequente
ARQUIVAMENTO do feito.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.

Assú/RN, 22 de janeiro de 2019.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza Eleitoral da 29ª ZE

Processo nº 36-61.2018.6.20.0029
Classe: Composição de Mesa Receptora
Eleitora: Samara Camila Moura de França – TE: 028219441694
Município: Assú/RN
DECISÃO

Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo instaurado para apurar falta da eleitora Samara
Camila Moura de França, convocada para trabalhar na mesa receptora de votos da seção 172, no 1º turno das
Eleições 2018.
A eleitora foi intimada, via correios, para comparecer ao Cartório Eleitoral para justificar a ausência aos trabalhos
eleitorais, ou pagar a multa, tendo optado pelo pagamento.
O Cartório Eleitoral registrou o pagamento da multa e lançou o respectivo ASE no Sistema ELO.
Portanto, não havendo providência a ser adotada, declaro EXTINTO O PROCESSO, com o consequente
ARQUIVAMENTO do feito.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Assú/RN, 22 de janeiro de 2019.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza Eleitoral da 29ª ZE

Processo nº 39-16.2018.6.20.0029
Classe: Composição de Mesa Receptora
Eleitora: Maria Luísa Santiago da Silveira Brito – TE: 013283251619
Município: Assú/RN
DECISÃO
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Vistos etc.
Trata-se de processo administrativo instaurado para apurar falta da eleitora Maria
Luísa Santiago da Silveira Brito, convocada para trabalhar na mesa receptora de votos da seção 35, no 1º turno
das Eleições 2018.
A eleitora foi intimada, via correios, para comparecer ao Cartório Eleitoral para justificar a ausência aos trabalhos
eleitorais, ou pagar a multa, tendo optado pelo pagamento.
O Cartório Eleitoral registrou o pagamento da multa e lançou o respectivo ASE no Sistema ELO.
Portanto, não havendo providência a ser adotada, declaro EXTINTO O PROCESSO, com o consequente
ARQUIVAMENTO do feito.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Assú/RN, 22 de janeiro de 2019.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza Eleitoral da 29ª ZE
EDITAIS

EDITAL N.º 002/2019-29ªZE
A Excelentíssima Senhora, Dra. Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa, Juíza Eleitoral da 29ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO o nome do(s) órgão(s) partidário(s) e respectivos responsáveis, abaixo relacionados, que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
EXERCÍCIO 2017
Município
Assu

Partido Político
Partido Socialista Brasileiro –
PSB

Responsáveis
Waldson Henrique Pereira Bezerra
(Presidente)
Renato Augusto Soares de Souza Lopes
(tesoureiro)

E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico – DJE. Dado e passado neste município de Assú, aos 17 dias do mês de janeiro do ano de
2019. Eu, ___________________, Carlos Rogério Torres Teixeira, Chefe do Cartório, digitei o presente edital,
que vai assinado pela MMª Juíza Eleitoral.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

EDITAL N.º 003/2019-29ªZE

A Excelentíssima Senhora, Dra. Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa, Juíza Eleitoral da 29ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017,
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FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2018 do(s) partido(s) político(s)
abaixo nominado(s), ficando cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou
qualquer outro interessado, poderá impugná-las, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em
petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
Nº DO PROCESSO
PARTIDO POLÍTICO
65-14.2018.6.20.0029
SOLIDARIEDADE – SD

MUNICÍPIO
Assu

E, para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Assú, aos 18 dias do mês de janeiro do ano de 2019. Eu,
___________________ Carlos Rogério Torres Teixeira, Chefe de Cartório, digitei o presente edital, e assinado
pela MMª. Juíza Eleitoral.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

49ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo: 0000038-46.2015.6.20.0058
Assunto: Execução Penal.
Apenado(a): Veroslávia Clementino da Silva
Advogado(a): Sebastião Reginaldo Lopes – OAB/RN 7370
Sentença
Trata-se de execução penal da pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade.
Com vista dos autos o Ministério Público se manifestou favorável à extinção da punibilidade, em razão
do cumprimento da pena.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O cumprimento da pena substitutiva é causa da extinção da punibilidade. Isto porque a sua
concretização denota o efetivo cumprimento da pena restritiva de direito.
É o caso de aplicação do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, que autoriza ao Juiz, em
qualquer momento do processo declarar extinta a punibilidade.
No presente caso, o motivo da extinção da punibilidade é o cumprimento da pena restritiva de direitos.
Isto porque, no presente caso, o autor do fato atendeu à imposição estatal de forma plena, não havendo mais o
que retribuir ao Estado pela possível transgressão ao ordenamento jurídico.
Isto posto, consoante parecer do Parquet, declaro cumprida a pena imposta à apenada Veroslávia
Clementino da Silva. e, em consequência, extingo a punibilidade em seu favor, nos termos do art. 86 da Lei nº
9.099/95 c/c o art. 61 do CPP.
Após o trânsito em julgado, intime-se a Procuradoria da Fazenda Nacional, pessoalmente e com vista
dos autos, para promover as medidas cabíveis para satisfação da multa inadimplida.
Ciência ao Ministério Público.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Upanema, 16 de janeiro de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral
Processo nº 000005-78.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): A. A. M.
Advogado(a): ALUIZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR – OAB/RN 14.872

Sentença

Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
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O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que está dispensado de comprovação de rendimentos quando a
doação for limitada a faixa de isenção do IRPF.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que abaixo de R$ 2.812,39 não é preciso que o doador
apresente tal comprovação, no caso, R$ 1.900,00, destarte, existe prova nos autos que o representando possui
vínculo jurídico com o Município de Upanema, porém não apresentou comprovante de sua renda, mesmo sendo
servidor público, de modo que é, sendo certo que ninguém pode ganhar menos de que um salário mínimo, então
a renda bruta do representado seria de R$ 10.506,66, de modo que somente poderia doar R$ 1.056,66, daí o
excesso de doação de R$ 2.000,00.
Sobre o tema o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral Potiguar decidiu:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR - DOAÇÃO - BENEFICIÁRIO DE
BOLSA FAMÍLIA - INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE "LARANJA" - ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015 IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO.
Apesar de não ser ilícita nem vedada a doação por pessoa física que seja beneficiária de programas sociais do
governo federal, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição, não houve provas de que o doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada - e
comprovada - para fins de deferimento de sua inscrição no Bolsa Família, teria capacidade financeira de arcar
com doações de campanha eleitoral.
Indícios de utilização de "laranja" para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. Recursos de origem não
identificada. Desaprovação.
(RECURSO ELEITORAL n 74369, ACÓRDÃO n 328/2018 de 05/10/2018, Relator(a) ANDRÉ LUÍS DE
MEDEIROS PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/10/2018, Página 02)
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente, porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar à Representada a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
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no montante de R$ 4.716,70, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de Recolhimento
da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, procedente a Representação formulada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de A. A. M., por entender que houve extrapolação do limite legal de
doação por parte de pessoa física, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei das Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ R$ 4.716,70 correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se pessoalmente o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos, especialmente,
quanto a verificação doação irregular de servidor público ou pessoa contratada pelo Município de Upanema.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 14 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
DECISÕES E DESPACHOS

DESPACHO 52-52
DESPACHO
PROCESSO Nº 00000052-52.2018.6.20.00499
ADVOGADO: TALES PINHEIRO BELÉM OAB/RN Nº 7012
Certifique-se a tempestividade.
Sendo tempestivo o recurso, remeta-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do RN.
Em caso contrário, voltem conclusos.
Mossoró, 14 de janeiro de 2019
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz Eleitoral

67ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
E D I T A L – N.º 003/2019 – 67 ZE
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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, em cumprimento ao §3º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que o Ministério Público ou
qualquer partido político podem, no prazo de 5 (cinco) dias, impugnar a(s) conta(s) anuais apresentada(s)
abaixo, bem como relatar fato, indicar provas e pedir abertura de investigação, mediante petição fundamentada
dirigida ao Juiz.
Partido Político
Município
Processo
PT
35-39.2018
AREZ
SD
36-44.2018
PROS
32-07.2018
DEM
27-82.2018
PR
30-37.2018
SD
67-64.2018
PR
61-57.2018
PT
63-27.2018
PSB
56-35.2018
PP
57-20.2018
AVANTE
NÍSIA FLORESTA
78-93.2018
PSDB
80-63.2018
PR
71-04.2018
MDB
77-11.2018
PR
48-58.2018
PRP
50-28.2018
PROS
72-86.2018
PSB
51-13.2018
PT
SEN. GEORGINO AVELINO
43-36.2018
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta
cidade de Nísia Floresta/RN, aos 22 de janeiro de 2019. Eu, Gil Ricardo Alves, Chefe de Cartório desta 67ª
Zona, o digitei e subscrevi, indo este devidamente assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª ZE/RN

69ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL nº 002/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO, 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 15 de janeiro 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 janeiro
do ano de dois mil e dezoito. Eu,
Francisco Sinderley de Oliveira, Chefe de Cartório da 69ª Zona Eleitoral em
substituição, preparei e conferi o presente Edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Marco Antonio Mendes Ribeiro
Juiz Eleitoral da 69ª ZE/RN, em substituição
DEMAIS MATÉRIAS
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____________________________________________________________________________________________________________________
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/

