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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Embargos de Declaração No(a) Prestação de Contas Nº 6-16.2018.6.20.0000 - Classe 25ª
Embargante(s): PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL - ESTADUAL
Advogados Vinculados: BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO - OAB: 13056/RN, RHANNA CRISTINA
UMBELINO DIOGENES - OAB: 13273/RN, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB: 9249/RN,
RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES - OAB: 7864/RN, CAIO DE PAULA SILVA - OAB: 15485/RN,
EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB: 16536/RN, CAIO FREDERICK DE FRANÇA BARROS CAMPOS
- OAB: 16540/RN, EDUARDO HENRIQUE WANGHON MAIA - OAB: 15658B/RN, ALUÍZIO HENRIQUE DUTRA
DE ALMEIDA FILHO - OAB: 6263/RN, EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA - OAB:
11641/RN, MONICK EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA - OAB: 11746/RN, KENNEDY LAFAIETE FERNANDES
DIOGENES - OAB: 5786/RN e FABRÍCIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - OAB: 16190/RN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE
NULIDADE NAS INTIMAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE
INCLUSÃO DO NOME E NÚMERO DE REGISTRO NA OAB DE TODOS OS ADVOGADOS HABILITADOS NO
FEITO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÕES REALIZADAS NA PESSOA DE UM DOS ADVOGADOS
HABILITADOS DESACOMPANHADAS DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OAB. NULIDADE. PROVIMENTO
PARCIAL.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desaprovou a prestação de contas de
partido político alusivas ao exercício financeiro de 2016.
2.
O recurso de embargos de declaração está previsto no art. 275 do Código Eleitoral, sendo cabível para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do
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art. 1.022, caput, do CPC. Acerca da omissão, o art. 1.022, III, do CPC remete às situações previstas no art. 489,
§ 1º, como hipóteses que dão guarida ao provimento dos embargos de declaração.
3.
Nos termos do art. 272, § 2º do CPC, "sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados". Nesse sentido: AgInt no REsp
1801395 / PB, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 03/06/2019.
4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que inexiste nulidade quando a
intimação se realizar em nome de um dos causídicos regularmente habilitado no feito, ressalvando-se a hipótese
de indicação, nos autos, de que as comunicações sejam feitas exclusivamente em nome de patrono específico.
Precedentes: EDcl no AgInt no REsp 1749503 / SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, segunda turma, DJe
19/12/2019; REsp 1827707 / MA; rel Ministro Francisco Falcão, segunda turma, DJe 22/11/2019.
5.
No caso dos autos, malgrado a ausência de intimação em nome de todos os advogados habilitados não
tenha o condão de macular o ato de comunicação processual, diante da inexistência de comando legal expresso
nesse sentido e da jurisprudência consolidada do STJ que a dispensa, impositiva a declaração de nulidade do
feito, em decorrência da falta de indicação do número da OAB do causídico ao qual direcionada a intimação, na
medida em que tal vício processual, além de caracterizar desrespeito ao regramento contido no art. 272, § 2º, do
CPC, também repercutiu, na hipótese dos autos, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa ao obstacularizar
que a parte, por seu representante, tivesse formalmente ciência das comunicações a si destinadas e pudesse
atender às diligências então determinadas.
6.
Declaração de nulidade dos atos processuais, a partir da intimação para pronunciamento sobre o
Relatório de Exame Preliminar SACEP nº 47/2019 (fls. 151 e ss), com a determinação de renovação das
intimações, com a observância do art. 272, § 2º, do CPC e demais normas aplicáveis, seguindo-se o regular
processamento do feito.
7.
Provimento parcial dos embargos declaratórios.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE-PSOL/RN, para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da
intimação para manifestação acerca do Relatório de Exame Preliminar SACEP nº 47/2019 (fls. 151 e ss) e em
DETERMINAR a renovação das intimações, com a observância do art. 272, § 2º, do CPC e demais normas
aplicáveis, seguindo-se o regular processamento do feito, nos termos do voto do relator, parte integrante da
presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 21 de janeiro de 2020. (Data de julgamento)
JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA - RELATOR
Prestação de Contas Nº 47-17.2017.6.20.0000 - Classe 25ª
Requerente(s): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS/RN - ESTADUAL, WOBER LOPES PINHEIRO
JÚNIOR E HENRIQUE EUFRÁSIO DE SANTANA JÚNIOR
ADVOGADOS VINCULADOS: Camila Lima Guerreiro – OAB 9747/RN e Donnie Allison dos Santos Morais –
OAB 7215/RN.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016.
RECEBIMENTO DE REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PERÍODO DE SUSPENSÃO.
IRREGULARIDADE DE GRAVE. DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS. JURISPRUDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IRREGULARIDADE GRAVE. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INVIABILIDADE. COMPROMETIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CONTAS E PERCENTUAL ELEVADO DE
FALHAS (44,27%). CONTAS DESAPROVADAS.
1- A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral "se firmou no sentido de que a sanção de suspensão do
recebimento de recursos do Fundo Partidário imposta aos diretórios regionais e municipais, em razão da
desaprovação das suas contas, deve ser cumprida pelo diretório nacional a partir da publicação da respectiva
decisão, e não da data de sua comunicação pelos Tribunais Regionais. Precedentes." (TSE, PC nº 301-50/DF, j.
23.4.2019, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28.6.2019).
2- Em tal quadra, decerto, não merece acolhida a alegação consistente na ausência de ciência do trânsito em
julgado da decisão, uma vez que o próprio órgão prestador figurava também como parte nos autos daquele feito,
contando, inclusive, com o patrocínio do mesmo causídico.
3- O partido prestador não apresentou documentação obrigatória, relativamente à comprovação dos gastos
realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário no montante de R$ 31.028,29 (trinta e um mil vinte e oito
reais e vinte e nove centavos), nos termos reclamados pelos artigos 18 e 29, VI, da Res.-TSE nº 23.464/20158, o
que constitui falha grave, cuja repercussão na regularidade das contas deve ser aferida dentro do conjunto
contábil, sem prejuízo da obrigação de devolução das verbas ao erário.
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4- Nas contas sub examine, consoante alhures discorrido, foi verificada a persistência de um conjunto de
irregularidades comprometedoras da integralidade das contas, notadamente ante a ausência de documentos e
informações essenciais para verificar a escorreita utilização de recursos oriundos do Fundo partidário, sendo de
rigor a rejeição do balanço contábil, nos termos inciso III do art. 46 da Res.-TSE nº 23.464/2015.
5- Desaprovação da prestação de contas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade
de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em desaprovar a prestação de
contas do Partido Popular Socialista - PPS/RN, referente ao exercício financeiro de 2016, bem como pela
devolução da importância apontada como irregular (R$ 181.028,29), acrescida de multa de 8% (R$ 14.482,26),
perfazendo-se o total de R$ 195.510,55 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e dez reais e cinquenta e cinco
centavos), a ser restituída, com as devidas atualizações, por meio de desconto nos futuros repasses do Fundo
Partidário, pelo período de 12 (doze) meses, em parcelas iguais e consecutivas, devendo ser observadas na
execução da penalidade as disposições contidas no art. 49, § 3º, III e IV, e § 6º, da Res. TSE nº 23.464/2015,
nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 19 de dezembro de 2019. (Data de julgamento)
JUIZ FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RELATOR
Prestação de Contas Nº 73-15.2017.6.20.0000 - Classe 25ª
Requerente(s): PARTIDO VERDE - PV - ESTADUAL, BERTONE BORGES MARINHO E SEMIO LEONARDO
BATISTA
ADVOGADOS VINCULADOS: Anselmo Pegado Cortez Neto – OAB 7343/RN e sem Advogado.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. FALHA DE PEQUENA MONTA.
OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OFENSA À DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA NORMA DE REGÊNCIA. MÁCULA QUE
ISOLADAMENTE NÃO COMPROMETE A HIGIDEZ DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DE
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO NA PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
IRREGULARIDADE GRAVE. REPERCUSSÃO ANALISADA NO CONJUNTO DAS CONTAS. INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIABILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO
DA INTEGRALIDADE DAS CONTAS E ÍNFIMO PERCENTUAL DE FALHAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1- O pagamento em duplicidade de despesa na importância de R$ 144,65 (cento e quarenta e quatro reais e
sessenta e cinco centavos), mediante a utilização de recursos oriundos do fundo partidário, constitui falha cuja
repercussão deve ser analisada no conjunto contábil, e enseja a obrigação de devolução do recurso.
2- A teor do disposto no § 2º do art. 17 da Res.-TSE nº 23.464/2015, e nos termos de longeva jurisprudência, a
utilização de recursos do fundo partidário para pagamento de juros, multas e encargos não encontra respaldo no
art. 44 da Lei nº 9.096/1995, constituindo falha cuja repercussão na regularidade das contas deve ser examinada
no conjunto destas, sem prejuízo da obrigação de restituição ao erário.
3- A agremiação partidária, embora tenha recebido recursos do fundo partidário da ordem de R$ 82.484,20
(oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), não aplicou nenhum recurso na
promoção e difusão, conforme exige comando inscrito no inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, o que constitui
irregularidade grave, cuja repercussão no mérito das contas deve ser analisada no conjunto destas.
4- A ressalva contida no art. 55-A da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995), que isenta de penalidades a
agremiação partidária que deixou de aplicar o mínimo legal na promoção da participação feminina na política
(inciso V do art. 44 da mesma lei), reclama que o órgão partidário inadimplente repasse a candidaturas femininas
a integralidade dos recursos do Fundo Partidário não aplicados no exercício financeiro, de modo a cumprir o
percentual mínimo exigido por lei (cinco por cento) - o que não ocorreu na espécie.
5- No presente caso concreto, destarte - em que se verifica a persistência de falhas não comprometedoras da
integralidade das contas, e correspondente a pequena parcela do total de gastos (3,34%) -, é medida de rigor a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar com ressalvas as contas
analisadas, nos termos do inciso II do art. 46 da Res.-TSE nº 23.464/2015.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade
de votos, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar com ressalvas a
prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Verde - PV/RN, bem como pela determinação para que o
partido devolva ao erário a importância de R$ 1.185,34 (um mil centos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos), referente à indevida utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário, nos termos do voto do
relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 19 de dezembro de 2019. (Data de julgamento)
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JUIZ FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RELATOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 48-36.2016.6.20.0000 - CLASSE 25ª
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO ESTADUAL,
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL E JOSÉ TERTULIANO SANTIAGO DE LIMA
ADVOGADOS VINCULADOS: ANA CAROLINA GUILHERME COELHO - RN 8930, CLÁUDIO HENRIQUE
FERNANDES RIBEIRO DANTAS - RN 5121, SEM ADVOGADO E VITOR GOIS RIBEIRO DANTAS - RN 10297.
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - DIRETÓRIO ESTADUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
- APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014 - COMANDO NORMATIVO DO ART. 65, §3º, II, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
(RONI) - IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS
PREVISTAS NA RESOLUÇÃO DE REGÊNCIA - NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE
CONTAS ABERTAS EM NOME DO PARTIDO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS DE DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - falta de segregação da movimentação financeira
em contas distintas, conforme a origem dos recursos - GRAVIDADE DO CONJUNTO DE IRREGULARIDADES DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - FIXAÇÃO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DAS NOVAS
QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
Tratando-se de prestação de contas partidária relativa ao exercício de 2015, aplica-se, quanto ao mérito, as
disposição da Res. TSE nº 23.432/2014, consoante literalidade do disposto no art. 65, §3º, II, da Res. TSE nº
23.546/2017.
A não apresentação pelo partido de documentos obrigatórios previstos no art. 29 da Resolução TSE nº
23.432/2014, a exemplo do Demonstrativo de Doações Recebidas, Demonstrativo de Obrigações a Pagar,
dentre outros, constitui irregularidade grave a ensejar a desaprovação das contas.
O recebimento de Recursos de Origem Não Identificada ¿ RONI contraria o disposto no art. 13 da Resolução
TSE n.º 23.432/2014, gerando ao partido a obrigação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Constitui irregularidade o recebimento de repasse de valores do Fundo Partidário durante período em que a
distribuição de quotas se encontrava suspensa por força de decisão proferida nos autos de processo de
prestação de contas referente a exercício financeiro distinto.
A ausência de comprovação por meio de documentação fiscal de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, em contrariedade ao exigido no art. 18 da Resolução de regência, configura omissão a inviabilizar o
controle da Justiça Eleitoral sobre os gastos financiados com recursos públicos sob gestão do partido, condição
que fragiliza a credibilidade e lisura das contas.
Conforme entendimento já consolidado nesta Corte, a não observância da obrigatoriedade de segregação dos
recursos em contas distintas, prevista nos artigos 4º e 6º da Resolução TSE n.º 23.432/2014, impõe mácula à
higidez e confiabilidade das contas, pois ao não atender a exigência de discriminação das rubricas em contas
bancárias específicas, o prestador de contas dificulta a fiscalização desta Justiça Especializada em relação aos
recursos movimentados na campanha, motivando a rejeição das contas prestadas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade
de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em julgar desaprovadas as contas
do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, referentes ao exercício financeiro de 2015, determinando a
suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 5 (cinco) meses e o recolhimento ao
Erário da quantia de R$ 63.646,84 (sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis e oitenta e quatro
centavos), nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 19 de dezembro de 2019. (Data de julgamento)
JUIZ RICARDO TINOCO DE GÓES - RELATOR
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
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PORTARIA N.º 02/2020-GP
Divulga a relação dos veículos oficiais da frota do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
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 do Tribunal,
Considerando o disposto no art. 5º da Resolução nº 83, de 10 de junho de 2009, do Conselho Nacional de
Justiça,
Considerando as informações contidas no Processo Administrativo Eletrônico nº 257/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar a relação atualizada dos veículos oficiais da frota do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte, conforme anexo desta Portaria.
Art. 2º Determinar a inclusão da mencionada relação de veículos no endereço eletrônico deste Tribunal na rede
mundial de computadores.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Natal/RN, 20 de janeiro de 2020.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente

Veículos de
Representaç
ão

Veículos de
transporte
institucional

Veículos de
serviço

Tipo

Marca

Modelo

Placa

Ano/Mod.

automóvel

CHEVROLET

QGT0J69

2018/2019

automóvel

CHEVROLET

QGT1A78

2018/2019

automóvel

NISSAN

TRAILBLAZER
LT
D4A
TRAILBLAZER
LT
D4A
SENTRA 20S CVT

QGQ-5100

2016/2017

automóvel

NISSAN

SENTRA 20S CVT

QGQ-4250

2016/2017

automóvel

NISSAN

FRONTIER ATTACK

QGQ-4240

2016/2016

automóvel

NISSAN

FRONTIER ATTACK

QGQ-4990

2016/2016

automóvel

NISSAN

FRONTIER ATTACK

QGJ-0563

2016/2016

automóvel

NISSAN

FRONTIER ATTACK

QGJ-0483

2016/2016

automóvel

TOYOTA

NNT-3026

2009/2010

automóvel

TOYOTA

NNT-3036

2009/2010

automóvel

MITSUBISHI

OJX-5980

2012/2013

automóvel

MITSUBISHI

OJX-6889

2012/2013

automóvel

GM

COROLLA XEI 1.8
Flex
COROLLA XEI 1.8
Flex
PAJERO
DAKAR
3.2L
PAJERO
DAKAR
3.2L
SPIN 1.8L MT LT

OJV-9869

2012/2013

automóvel

GM

SPIN 1.8L MT LT

OJT-6753

2014/2014

automóvel

GM

SPIN 1.8L MT LT

OJT-6763

2014/2014

automóvel

GM

SPIN 1.8L MT LT

OJT-6783

2013/2014

automóvel

GM

SPIN 1.8L MT LT

OJT-6793

2014/2014

automóvel

GM

SPIN 1.8L MT LT

OJT-6823

2014/2014

automóvel

GM

SPIN 1.8L MT LT

OJT-6843

2014/2014

automóvel

GM

SPIN 1.8L MT LT

QGM-8543

2015/2016

automóvel

GM

SPIN 1.8L MT LT

QGM-8583

2015/2016

automóvel/Fur
gão

FIAT

DOBLO CARGO

NNY-5943

2012/2012
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automóvel

RENAULT

LOGAN

NOC- 8353

2012/2012

automóvel

RENAULT

LOGAN

NOC-8823

2012/2012

automóvel

FORD

RANGER XLT 13P

NNO-6130

2008/2009

automóvel

FIAT

NNJ-2422

2008/2009

automóvel

FORD

DOBLÒ ADV 1.8
FLEX
FIESTA SEDAN 1.6

NNO-6046

2009/2009

automóvel

FORD

FIESTA SEDAN 1.6

NNO-6086

2009/2009

caminhão

FORD

CARGO 2429 B

QGR-4309

2018/2019

caminhão

FORD

CARGO 815 E

MYP-3257

2005/2005

caminhão

AGRALE

9200 TCA

MYG-1642

2005/2006

caminhão

FORD

CARGO 1517

EVM-6974

2011/2011

caminhão

FORD

CARGO 2422

HGA-3852

2011/2011

microônibus

SPRINTER 313 CDI

MYK-2417

2005/2006

SPRINTER 313 CDI

MXP-3823

2006/2006

Ônibus

MERCEDES
BENZ
MERCEDES
BENZ
MARCOPOLO

VOLARE V8 MO

MXN-6813

2006/2006

motocicleta

HONDA

CG 125 FAN

MXU-9652

2006/2006

motocicleta

HONDA

CG 125 FAN

MXU-9702

2006/2006

motocicleta

HONDA

CG 125 FAN

MXU-9732

2006/2006

motocicleta

HONDA

CG 125 FAN

MXU-9742

2006/2006

motocicleta

HONDA

CG 125 FAN

MXU-9792

2006/2006

motocicleta

HONDA

CG 125 FAN

MXU-9822

2006/2006

motocicleta

SUZUKI

EM 125 YES

NNV-9511

2010/2011

motocicleta

SUZUKI

EM 125 YES

NNV-9521

2010/2011

motocicleta

SUZUKI

EM 125 YES

NNV-9531

2010/2011

motocicleta

SUZUKI

EM 125 YES

NNV-9491

2010/2011

motocicleta

YAMAHA

XTZ 150 CROSSER

QGC-6762

2015/2015

motocicleta

YAMAHA

XTZ 150 CROSSER

QGC-6822

2015/2015

motocicleta

YAMAHA

XTZ 150 CROSSER

QGC-6792

2015/2015

microônibus

PORTARIA N.º 03/2020 - GP
Remove André Monteiro Gomes para a cidade de João Pessoa/PB, por motivo de saúde do dependente.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20, XIX, do Regimento Interno desta Casa, e tendo em
vista o que consta do PAE n.º 12.982/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Remover, em prorrogação, por motivo de saúde do dependente, pelo prazo de 3 (três) anos, para a
cidade de João Pessoa/PB, o servidor ANDRÉ MONTEIRO GOMES, ocupante do cargo de Analista Judiciário –
Área Judiciária, matrícula nº 92440746, com fundamento no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea "b", da Lei
n.º 8.112, de 11/12/1990, c/c art. 5º, inciso III, alínea "b", art. 16, parágrafo único da Resolução TSE n.º
23.563/2018 e arts. 16 e 17 da Resolução TRE/RN nº 04/2011, com redação alterada pela Resolução TRE/RN nº
10/2015.
Art. 2º Determinar que o dependente do servidor seja reavaliado pela Junta Médica Oficial no prazo de 15
(quinze) dias antes do término da remoção.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 20 de janeiro de 2020.
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Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente

ATAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO

177ª Ata de Distribuição
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Centésima Septuagésima Sétima Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 01/12/2019
31/12/2019, presidida pela Secretária Judiciária Substituta deste Regional, Ticiana Christina Carlos Lopes.

a

Foram distribuídos pelos Sistemas de Processamento de Dados – SADP, os seguintes feitos:
Prestação de Contas nº 38-94.2013.6.20.0000 (1)
Origem: NATAL-RN
Relator: CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
REQUERENTE(S)
: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DEMOCRATAS (DEM)
ADVOGADOS
: ALFEU ELIUDE ALMEIDA DE MACEDO e Outro
REQUERENTE(S)
: JOSÉ AGRIPINO MAIA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADOS
: ALFEU ELIUDE ALMEIDA DE MACEDO e Outro
REQUERENTE(S)
: RAIMUNDO ALVES MAIA JUNIOR, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
Prestação de Contas nº 62-88.2014.6.20.0000 (2)
Origem: NATAL-RN
Relator: CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
REQUERENTE(S)
: PROGRESSISTAS - PP - REGIONAL
ADVOGADOS
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS e Outro
Prestação de Contas nº 120-57.2015.6.20.0000 (3)
Origem: NATAL-RN
Relator: CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
INTERESSADO(A)
: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO
ESTADUAL
ADVOGADOS
: RAIMUNDO RAFAEL DE PAIVA RODRIGUES e Outro
INTERESSADO(A)
: GETÚLIO BATISTA DA SILVA NETO, na qualidade de presidente
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
INTERESSADO(A)
: RENATO DE SOUZA CAVALCANTI MARINHO, na qualidade de tesoureiro
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
Recurso Eleitoral nº 233-42.2016.6.20.0043 (4)
Origem: SÃO MIGUEL-RN (43ª ZONA ELEITORAL - SÃO MIGUEL)
Relator: CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Redistribuição automática por impedimento ou suspeição de Relator
RECORRENTE(S)
: JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO DELGADO e Outro
RECORRENTE(S)
: FRANCISCO SALISMAR LOPES CORREIA
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO DELGADO e Outro
RECORRIDO(S)
:
COLIGAÇÃO
SÃO
MIGUEL
+
PP/PSB/PSDB/PMDB/PR/PRB/PRP/PTC/PMN/PSC e SDD)
ADVOGADO
: JOSE HELDISON CARVALHO DE AQUINO

FORTE

Foram distribuídos pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - Pje, os seguintes feitos eletrônicos:
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Prestação de Contas nº 0600266-10.2019.6.20.0000 (1)
Origem: NATAL-RN
Relator: ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
Tipo:
Distribuição automática
REQUERENTE(S)
: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO
RESPONSÁVEL(S)
: FRANCISCO CANINDE ALVES FILHO
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO
RESPONSÁVEL(S)
: CIPRIANO CORREIA
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO
RESPONSÁVEL(S)
: FRANCISCO ALEX PEREIRA GUIMARAES
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO
RESPONSÁVEL(S)
: FRANCISCO HELIO DE MACEDO
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO
Prestação de Contas nº 0600275-69.2019.6.20.0000 (2)
Origem: ACARI-RN
Relator: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Distribuição automática
REQUERENTE(S)
: ADERSON DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: SEBASTIAO CARLOS DERICK
Recurso Eleitoral nº 0600007-94.2019.6.20.0006 (3)
Origem: CEARÁ-MIRIM-RN
Relator: ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: RONALDO MARQUES RODRIGUES
ADVOGADOS
: MIRIAM LUDMILA COSTA DIOGENES MALALA E OUTROS
RECORRIDO(S)
: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL / RN
ASSISTENTE(S)
: COLIGAÇÃO A VEZ DO POVO (PODE/PSD)
ADVOGADOS
: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA E OUTROS
Prestação de Contas nº 0600005-88.2019.6.20.0018 (4)
Origem: ANGICOS-RN
Relator: RICARDO TINOCO DE GOES
Tipo:
Distribuição automática
REQUERENTE(S)
: FRANCISCO DJAILTON DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO AUGUSTO FONSECA GOMES
TERCEIRO
: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE ANGICOS RN
INTERESSADO
Petição nº 0600276-54.2019.6.20.0000 (5)
Origem: NATAL-RN
Relator: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
Tipo:
Distribuição automática
PETICIONANTE(S)
: MAURICIO GURGEL PRAXEDES FILHO
ADVOGADOS
: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES E OUTROS
PETICIONADO(S)
: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL DO RN
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO
Petição nº 0600277-39.2019.6.20.0000 (6)
Origem: IPUEIRA-RN
Relator: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Distribuição automática
PETICIONANTE(S)
: CONCESSA ARAUJO MACEDO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ PINHEIRO SARAIVA E OUTROS
Prestação de Contas nº 0600278-24.2019.6.20.0000 (7)
Origem: NATAL-RN
Relator: ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
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Tipo:
Distribuição automática
REQUERENTE(S)
: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL
PROGRESSISTA RN
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO
RESPONSÁVEL(S)
: JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO
RESPONSÁVEL(S)
: DENIKELLE LOPES DE FARIAS
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO
RESPONSÁVEL(S)
: LEANDRO MOREIRA GUIMARAES
ADVOGADOS
: SEM ADVOGADO

Página 10

PRP

PARTIDO

REPUBLICANO

Consulta nº 0600279-09.2019.6.20.0000 (8)
Origem: NATAL-RN
Relator: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
Tipo:
Distribuição automática
CONSULENTE(S)
: CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO
URBANO
ADVOGADOS
: PALOMA DE MEDEIROS DANTAS
Recurso Eleitoral nº 0600025-89.2019.6.20.0047 (9)
Origem: ALTO DO RODRIGUES -RN
Relator: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: RENAN SANTOS MELO
ADVOGADOS
: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS E OUTRO
RECORRENTE(S)
: FRANCISCA HEUGLENIA LIMA DE SOUSA
ADVOGADOS
: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS E OUTRO
RECORRIDO(S)
: NIXON DA SILVA BARACHO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA E OUTRO
Prestação de Contas nº 0600289-53.2019.6.20.0000 (10)
Origem: NATAL-RN
Relator: RICARDO TINOCO DE GOES
Tipo:
Distribuição automática
REQUERENTE(S)
: EMANUEL MARQUES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ZAIDEM HERONILDES DA SILVA FILHO
Natal, 20 de janeiro de 2020.
Ticiana Christina Carlos Lopes
Secretária Judiciária Substituta
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 16/2020 DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento à servidora Bárbara Brandão Ramos
Milani.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos autos do
Processo Administrativo Eletrônico n.º 186/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento à servidora Bárbara Brandão
Ramos Milani, do Quadro de Pessoal deste Regional, incidente sobre o respectivo vencimento básico, consoante
o disposto no art. 11 da Portaria n.º 415/2014-GP e de acordo com as datas constantes na tabela abaixo:
Servidora
Bárbara Brandão Ramos Milani

Percentual a que faz jus e período dos efeitos financeiros
Percentual 10 – 1% com efeitos financeiros de 12.01.2020 a
27.04.2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 22 de janeiro de 2020.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
PORTARIA Nº. 17/2020 DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento ao servidor Artur Nascimento
Nascimento da Costa.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos autos do
Processo Administrativo Eletrônico n.º 12917/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento ao servidor Artur Nascimento
Nascimento da Costa, do Quadro de Pessoal deste Regional, incidente sobre o respectivo vencimento básico,
consoante o disposto no art. 11 da Portaria n.º 415/2014-GP e de acordo com as datas constantes na tabela
abaixo:
Servidor
Artur Nascimento Nascimento da Costa

Percentual a que faz jus e período dos efeitos financeiros
Percentual 6 – 1% com efeitos financeiros de 15.12.2019 a
10.12.2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Natal, 22 de janeiro de 2020.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 28/01/2020, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
RECURSO ELEITORAL Nº 180-70.2016.6.20.0040
ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN (40ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS FERROS)
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Inscrição Eleitoral
RECORRENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
ADVOGADOS : RICHELIAU ROUKY REGIS RAULINO – RN 12761 e Outro
RECORRIDO(S) : MARIA EDUARDA SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601591-54.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ RICARDO TINOCO DE GÓES
ASSUNTO: Prestação de Contas – Partido – Não Apresentação das Contas – Eleições 2018
EMBARGANTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO(S): CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA - RN 003942 e Outro
RESPONSÁVEL: GETULIO BATISTA DA SILVA NETO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
RESPONSÁVEL: RENATO DE SOUZA CAVALCANTI MARINHO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
NATAL/RN, 22 de janeiro de 2020.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª ZONA ELEITORAL
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ATOS JUDICIAIS

Processo: AÇÃO PENAL Nº 109-54.2017.6.20.0001
Protocolo: 22774/2017
Assunto: AÇÃO PENAL – Crimes Eleitorais – falsificação ou Alteração de
Documento Público para Fins Eleitorais
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: SÉRGIO ROBERTO DE ANDRADE REBOUÇAS
ADVOGADOS:
ADLER THEMIS SALES CANUTO DE MORAES
DENYS DEQUES ALVES
ANA CAROLINA ADDISON CARVALHO XAVIER
GABRIEL MENDES GOMES

OAB/RN Nº 9.291
OAB/RN Nº 9.120
OAB/RN Nº 12.286
OAB/RN Nº 16.632

DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de Ação Penal Pública ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de SÉRGIO
ROBERTO DE ANDRADE REBOUÇAS pela suposta prática da conduta prevista no art. 355 da Lei Federal n.º
4.737/65 (Código Eleitoral).
Após diversas tentativas para citação do acusado para tomar ciência da denúncia ofertada pelo
Ministério Público bem como para o oferecimento de defesa nos termos da Lei (fls. 28v, 32, 36v, 37v) – todas
restando infrutíferas em razão deste não haver sido encontrado nos endereços constantes dos autos e, por
último, citado por Edital (fl. 53) que igualmente mostrou-se sem êxito dado o não comparecimento do denunciado
ou constituição de defensor legal - configurando na espécie a hipótese prevista no art. 366 do Código de
Processo Penal.
O representante ministerial requereu a este Juízo, com base nos artigos 366 e 367 do Código de
Processo Penal, a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 57-58), tendo sido o pedido deferido em
27.09.2019 (fl. 60).
Em 22/10/2019, o Parquet requereu em petição avulsa a prisão preventiva do réu como forma de
assegurar a aplicação da lei penal, tendo o magistrado que presidia o feito, em 19.11.2019, decretado-a com
fulcro no artigo 312 e 313 do CPP (fls. 74-77).
Na data de 11/12/2019, entretanto, o denunciado – de forma espontânea e antes do efetivo
cumprimento pelo Cartório da Expedição do Mandado de Prisão, através de Advogado regularmente constituído
(fl. 86), protocolou no cartório desta 1ª Zona Eleitoral, sob nº 18.167/2019, pedido de revogação da sua prisão
preventiva mediante substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que a sua
segregação cautelar não mais se revela necessária dada a sua habilitação nos autos e o comprometimento de
comparecimento pessoal do requerente sempre que requisitado. (fls. 78/85).
Instado a se manifestar, em 11/12/2019, o representante ministerial apresentou parecer nos próprios
autos, às fls. 90v, no qual pugnou pelo deferimento do pedido de revogação da prisão, com o consequente
contramandado expedido e, por conseguinte, seguimento regular do feito.
Em 16.12.2019, vieram os autos conclusos para decisão.
É o que importa relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 366 do Código de Processo Penal pátrio assim expressa:
Art.366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Redação
dada pela Lei n.º 9.271, de 17.04.1996)
A prisão preventiva, então, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos da Lei nº 12.403/2011.
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É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, somente deverá
ocorrer em caso de extrema necessidade, uma vez que o ordenamento jurídico sempre tem zelado pela adoção
de medidas que assegurem o prosseguimento regular do processo sem o sacrifício da liberdade.
No caso vertente, a decretação da medida segregadora se deu em razão das diversas tentativas de
localização do denunciado para que este fosse citado e, passo seguinte, oferecesse defesa sobre as acusações
que lhe foram imputadas, todas elas restando infrutíferas, nos termos das certidões às fls. 36v, 37v, 55).
Ocorre que na data de 11.12.2019, o denunciado, de maneira espontânea, finalmente compareceu ao
cartório desta 1ª Zona Eleitoral, momento em que protocolou, sob o nº 18.167/2019, peça defensória solicitando
a revogação da medida extrema mediante substituição por medidas cautelares diversas da prisão, aduzindo, por
sua pretensão, que sua segregação cautelar não mais se revela necessária dada a sua habilitação nos autos,
bem como o comprometimento pessoal de comparecer perante este Juízo sempre que for requisitado (fls.
78/85).
É certo, por fim, que a imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão, só deve ter
lugar na situação em que se mostrem presentes os pressupostos fáticos que autorizem concluir que o imputado,
em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo pois, do contrário, estar-se-ia incorrendo
em antecipação de pena.
Assim, restando agora comprovado que o denunciado está habilitado nos autos, devidamente
representado por defensor legal, com indicação de endereço definido, bem como tendo ele assumido o
compromisso formal de atender a todos os chamamentos desta Justiça Eleitoral quando requerido e
considerando a manifestação favorável do representante do Ministério Público nesta 1ª Zona Eleitoral, concluo
estarem afastados, nesse momento, os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, acolhendo o parecer ministerial, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em face
de SÉRGIO ROBERTO DE ANDRADE REBOUÇAS, e ato contínuo, DETERMINO a citação pessoal do réu, no
endereço indicado na procuração Ad Judicia, juntada às fl. 86, para responder a acusação, no prazo legal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se através do DJE.
Natal/RN, 19 de dezembro de 2019.

KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
Juiz Eleitoral da 1ªZE-Natal/RN

05ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PROCESSO Nº: 32-96.2018.6.20.0005
PROTOCOLO Nº: 20.066/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSB - BOM JESUS
CNPJ: 09.586.610/0001-93
ADVOGADO:
Denys
Deques
Alves
(OAB/RN
9120)
Adler
Themis
Sales
Canuto
de
Morais
(OAB/RN
9291)
Ana
carolina
Addison
Carvalho
Xavier
(OAB/RN
12186)
João Paulo Araújo de Souza (OAB/RN 16376)
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre
as quais solicita-se manifestação do prestador de contas, no prazo de 3 dias, nos termos do § 1º, art. 72 da
Resolução TSE nº 23.553/2017:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
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1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 23/10/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
a) Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de
contabilidade (Não constam as assinaturas do Presidente e do Tesoureiro do partido no referido Extrato Final de
Prestação de Contas, fl. 27)
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2.1. A prestação de contas foi apresentada sem qualquer movimentação financeira, circunstância confirmada
pelo espelho de extrato bancário acostado às fl. 36 (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
3. RECEBIMENTO DE FONTE VEDADA
3.1 O módulo de análise do SPCE não apontou que o prestador de contas tenha recebido, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade, das fontes
vedadas que se encontram elencadas no art. 33 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
4. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
4.1 O módulo de análise do SPCE não apontou que o prestador de contas tenha recebido, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro de origem não identificada, que se encontram
elencadas no art. 34 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Macaíba/RN, 22 de janeiro de 2020.
Lívia Viana Bezerra Maia
Técnica Judiciária – 5ª Zona Eleitoral

07ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 001/2020
A Excelentíssima Senhora Dra. MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES,
MM. Juíza Eleitoral desta 07ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em consonância com o
estabelecido nos arts. 17, § 1° e 18, § 5°, da Res. TSE n° 21.538/2003, que se encontra disponível em Cartório
relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento e transferência
para esta 7ª Zona Eleitoral, cujos requerimentos foram realizados no período compreendido entre os dias
1º/11/2019 e 31/12/2019, e tiveram seus pedidos deferidos por este juízo eleitoral.
E, para que ninguém alegue ignorância, mandou publicar o presente Edital, pelo qual ficam cientes os
delegados de partidos políticos de que, no prazo de dez (10) dias, a partir da publicação, poderão apresentar
recurso/impugnação, em petição fundamentada. Dado e passado nesta cidade de São José de Mipibu/RN, aos
07 (sete) dias do mês de novembro do ano de 2020. Eu, ( ______ ), Ailton Rodrigues Barbosa, Chefe do Cartório
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital que segue subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral – 07ª Z.E.

18ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Sentença
Autos n. :

98-37.2018.6.20.0018
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NOTÍCIA CRIME
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ANGICOS/RN
RAIMUNDO NONATO BARROS
EMMANUELL ALVES LOPES – OAB/RN 15.291

SENTENÇA
Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor de Raimundo Nonato Barros, em virtude da
prática do crime previsto no artigo 39, § 5º, III, da Lei n. 9.504/97, ocorrido em 07/10/2018.
Em audiência realizada no dia 14 de agosto de 2019 (Termo de audiência às fls. 37/37v), o Ministério Público
Eleitoral, verificando que o noticiado preenche os requisitos previstos no artigo 76, §2º, da Lei 9.099/95, propôs a
transação penal, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), parcelado em 4
vezes, a ser pago através de depósito judicial, a qual foi prontamente aceita pelo noticiado em epígrafe, com
anuência de seu advogado.
Consoante certificado nos autos, a fl. 49, o beneficiário cumpriu integralmente a transação penal.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela extinção da punibilidade do autuado, em
virtude do integral cumprimento da transação penal, fls. 52/53.
É o breve relatório. Decido.
É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que, estando preenchidos os requisitos autorizadores, a
Lei dos Juizados Especiais Criminais aplica-se aos crimes sujeitos a ritos especiais, inclusive aos crimes
eleitorais.
ISTO POSTO, Considerando que o beneficiário cumpriu integralmente as condições estabelecidas em audiência
de transação penal, e estando presentes os pressupostos legais, em consonância com o Ministério Público
Eleitoral, declaro a extinção da punibilidade de Raimundo Nonato Barros.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 22 de janeiro de 2020.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral

25ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Prestação de Contas
Prestação de Contas
Proc.: 59-82.2019.6.20.0025
Partido Trabalhista Cristão – PTC (Caicó)
Vice-Presidente: Aldenor Alves dos Santos
Adv.: Dr. Nilson de Brito Júnior (OAB/RN 13.482)
Visto em Correição,
Apesar da comprovação de desfiliação partidária, o Vice-Presidente Aldenor Alves dos Santos não comprovou
sua desincubência da função supracitada. Dessa forma, dê-se continuidade a análise da presente prestação de
contas.
Caicó – RN, 27 de novembro de 2019.
Juiz LUIZ VILLAÇA

27ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
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27ª ZERN

Dispõe sobre os critérios a serem observados nas operações de alistamento, transferência, revisão e segunda
via de inscrição eleitoral no âmbito da 27ª Zona Eleitoral do Rio Grande Norte.
O Exmo. Sr. Dr. MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE, MM Juiz da 27ª Zona Eleitoral - Jucurutu/RN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos IV, IX, XVII do art. 35, da Lei n.º 4.737/1965 (Código Eleitoral)
c/c arts. 9º a 19 e §§ 3º e 4º do art. 65, todos da Resolução/TSE Nº 21.538/2003;
CONSIDERANDO a necessidade de observância das disposições constantes da Resolução TSE Nº
21.538/2003, precipuamente seu art. 65, da Resolução TRE/RN Nº 006/2015, dos Provimentos Nº 003/2008, Nº
003/2010 e Nº 019/2017 da CRE/RN;
CONSIDERANDO as orientações exaradas pelo Provimento CRE/RN Nº 006/2011, pelas Recomendações Nº
001/2011 e Nº 001/2013 da CRE/RN;
CONSIDERANDO a importância de evitar colégios eleitorais ilegítimos, dada a possibilidade de alistamentos e
transferências casuísticas;
CONSIDERANDO ser a cidadania um dos fundamentos da Constituição da República, tornando-se mister
legitimar o domicílio do eleitor na municipalidade onde ele exerça efetivamente esse atributo;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotina procedimental única, de forma a facilitar os trabalhos
desenvolvidos nesta 27ª Zona Eleitoral, especialmente quanto aos procedimentos de alistamento, transferência,
segunda via e revisão eleitoral;
CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Eleitoral tomar as providências necessárias visando a ordem e a presteza
do Serviço Eleitoral, nos termos do art. 35, IV, do Código Eleitoral Brasileiro;
CONSIDERANDO que cabe ao requerente comprovar, através de documentos, no momento em que busca os
serviços administrativos cartorários, seu domicílio eleitoral.
CONSIDERANDO ainda o Ofício-Circular n.º 028/2017-CRE/RN, que esclareceu sobre a dispensabilidade de
retenção de cópias de documentos do eleitor nas operações de RAE (requerimento de alistamento eleitoral)
relativas a alistamento, transferência, revisão e segunda via, salvo se forem considerados indispensáveis pelo
Juízo Eleitoral à instrução do requerimento sobre os quais haja dúvida quanto à veracidade dos dados
declarados para a operação;
RESOLVE:
DO ALISTAMENTO ELEITORAL
Art. 1º O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor.
Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é considerado domicílio eleitoral o lugar da residência ou moradia do
requerente, e, verificado que o alistando possui mais de uma, considerar-se-á domicílio quaisquer deles.
Art. 2º Os requerimentos de alistamento eleitoral devem ser realizados mediante comprovação de identidade e
de algum vínculo domiciliar, afetivo, familiar, comunitário, trabalhista ou patrimonial por parte da(o)
interessada(o), sendo exigida a apresentação ao servidor da Justiça Eleitoral do(s) original(is) e cópia(s)
LEGÍVEIS de, pelo menos, um dos documentos constantes de cada inciso seguinte, as quais ficarão anexas ao
requerimento:
I – Documento de identificação:
a) carteira de identidade (RG)
b) carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, contendo a
naturalidade do alistando (CRM, CREA, CORECON, CRC, COREN etc.);
c) carteira de trabalho e previdência social (CTPS);
d) certidão de nascimento ou casamento, extraída do Registro Civil;
e) instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente a idade mínima de 16 anos e do qual
constem, também, os demais elementos necessários à sua qualificação;
f) passaporte modelo antigo (verde);
g) passaporte modelo novo (azul), quando acompanhado de outro documento oficial que informe os dados de
filiação;
h) carteira nacional de habilitação, quando acompanhada de outro documento oficial que informe os dados de
naturalidade e nacionalidade;
II – Comprovante de residência:
a) Conta de água, luz, telefone ou internet do local em nome do alistando, seu cônjuge ou companheiro, seu
ascendente (pai, mãe, avô ou avó) ou descendente (filho, filha, neto ou neta), expedida no período compreendido
entre os 12 (doze) meses anteriores ao requerimento;
b) Contracheque emitido em nome do alistando por órgão público com sede na circunscrição, que também venha
acompanhado de declaração do setor de pessoal ou termo de posse que comprove o exercício atual no cargo;
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c) Contracheque, que comprove o vínculo trabalhista do requerente com o Município onde pretende firmar seu
domicílio eleitoral; ou contrato de trabalho por tempo indeterminado, que conste o endereço profissional do
eleitor;
d) Cópia da anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social em nome de empregador, pessoa física ou
jurídica, domiciliada no município, ou declaração daquele, sob as penas da lei, e com firma reconhecida,
asseverando o vínculo empregatício com o requerente;
e) Comprovação de cadastro de benefício social recebido pelo alistando, seu cônjuge ou companheiro, seu
ascendente (pai, mãe, avô ou avó) ou descendente (filho, filha, neto ou neta), na circunscrição do município
(bolsa família, fome zero etc.);
f) Contrato de compra e venda de bem imóvel registrado em ofício próprio ou com firma reconhecida em cartório,
ou escritura de imóvel em nome do alistando, seu cônjuge ou companheiro, seu ascendente (pai, mãe, avô ou
avó) ou descendente (filho, filha, neto ou neta)
g) Histórico escolar ou certidão de matrícula fornecida por instituição de ensino regular, desde que
acompanhados de prova da frequência no ano corrente, que comprove estar o alistando cursando ano/série no
município, com nome, matrícula e assinatura do servidor responsável pela emissão do referido documento;
h) Histórico escolar ou certidão de matrícula ou de frequência em escolas, creches ou universidades do próprio
requerente ou seus dependentes, emitida no ano corrente, que infiram pertencer ao município de domicílio,
devendo constar na referida declaração a identificação, seja através de nome ou de matrícula funcional, do
servidor (a) que assina;
i) Carteira ou ficha de associado emitida por Sindicato de Trabalhadores da respectiva profissão indicando:
dados pessoais do associado, data de sua admissão, tipo de trabalho, data da confecção do documento, nome e
assinatura do Presidente do Sindicato responsável pela sua emissão e assinatura do associado;
j) Fatura de cartão de crédito, comprovante de titularidade de conta ou aplicação bancária ou carnê de crediário,
emitido por empreendimento localizado no município para o qual se destina o requerimento com indicação de
dados que possam identificar o eleitor, ressalvado o caso de carnês manuscritos;
k) Contrato vigente de aluguel de bem imóvel em nome do alistando, seu cônjuge ou companheiro, seu
ascendente (pai, mãe, avô ou avó) ou descendente (filho, filha, neto ou neta), devidamente registrado em ofício
próprio da circunscrição do município.
l) Contrato de arrendamento rural registrado ou com assinaturas reconhecidas em Cartório, vigente há, pelo
menos, 12 (doze) meses do requerimento de alistamento;
m) Guia de recolhimento de IPTU ou ITR, emitida ou expedida no ano corrente, ou Certidão atualizada do
Cartório de Registro de Imóveis, da qual resulte comprovada a propriedade do bem imóvel na circunscrição do
município em nome do alistando, seu cônjuge ou companheiro, seu ascendente (pai, mãe, avô ou avó) ou
descendente (filho, filha, neto ou neta), expedida no período compreendido entre os 12 (doze) meses anteriores
ao requerimento;
n) Correspondências expedidas por órgãos oficiais (Bancos, Receita Federal, INSS e assemelhados).
III – Inscrição no cadastro de pessoa física (CPF) do Ministério da Fazenda, se houver.
§1º Tratando-se de eleitor do sexo masculino, maior de 18 (dezoito) anos e até 45 (quarenta e cinco) anos de
idade, somente poderá proceder ao alistamento se apresentar certificado de quitação do serviço militar (carteira
de reservista, certificado de dispensa de incorporação ou outro documento que comprove o fato de apresentação
à Junta Militar), nos termos da lei 4.375 de 17/08/1964.
§2º Não sendo possível a apresentação do documento previsto no parágrafo anterior durante o atendimento, o
requerente será intimado para apresentá-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do seu
alistamento, sendo autorizado por este Juízo a expedição de mandado, de ordem, pela Chefia do Cartório
Eleitoral para o seu cumprimento.
§3º A carteira nacional de habilitação e o passaporte novo (azul), quando não acompanhados de outro
documento oficial que informe os dados de nacionalidade e filiação, não são documentos hábeis para satisfazer
a exigência encartada no inciso I deste artigo.
§4º A lista constante do inciso II deste dispositivo é meramente exemplificativa, podendo outros documentos
serem trazidos pelo alistando a fim de comprovarem o vínculo domiciliar, afetivo, familiar, comunitário, trabalhista
ou patrimonial com a localidade.
§5º O simples fato de o alistando ser natural do município é suficiente para comprovar o vínculo afetivo com a
localidade.
§6º O simples fato de o alistando ter seu nascimento ou casamento registrado no município é suficiente para a
caracterização do vínculo de afetividade com a localidade.
§7º Não serão aceitos como prova de domicílio eleitoral, na linha da jurisprudência do TRE-RN:
a) título de cidadão honorífico concedido pelo município;
b) declaração de particular informando que o alistando trabalha e reside no endereço indicado no RAE;
c) atestado de residência fornecido por autoridade policial;
d) contrato de prestação de serviços advocatícios com o município;
e) parentesco com detentor de mandato eletivo no município desacompanhado de outros vínculos com o
município;
f) prontuários médico-hospitalares referentes a atendimentos no município.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2020, Número 013

Natal, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

Página 19

§8º Os formulários RAE e PETE, bem como o título eleitoral, deverão ser assinados pessoalmente pelo eleitor,
não sendo aceita a aposição de rubricas nos espaços destinados para tal, quando não constarem no documento
oficial de identificação apresentado ao Cartório Eleitoral.
Art. 3º É facultado o alistamento, no ano em que se realizarem as eleições, do menor que completar 16 anos até
a data do pleito, inclusive.
Parágrafo Único. O alistamento de que trata o caput poderá ser solicitado até o encerramento do prazo fixado
para requerimento de inscrição eleitoral ou transferência.
DA TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO
Art. 4º Para requerer a transferência de inscrição eleitoral, o eleitor apresentará ao servidor da Justiça Eleitoral a
documentação prevista nos incisos I a III do artigo 2º, acompanhada do título de eleitor, o qual será retido e
ficará anexo ao respectivo requerimento.
Art. 5º A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:
I – transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última transferência;
II – o eleitor estiver residindo no município para onde quer transferência ou tiver vínculo com ele há, no mínimo, 3
(três) meses.
III – eleitor apresentar ao menos 01 (um) comprovante de residência listado no inciso II do art. 2º, datado no
prazo máximo de 3 (três) meses anteriores ao requerimento;
IV – estar o eleitor quite com a justiça eleitoral.
§1º O disposto nos incisos I a III não se aplica à transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar,
autárquico, ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência (Art. 18, §1º, Res. TSE
21.538/2003).
§2º No que couber, aplicam-se as disposições contidas no art. 2º desta portaria às transferências de domicílio
eleitoral, excetuando-se a que se refere às obrigações militares e observando-se os períodos mencionados nos
incisos II e III deste dispositivo.
DA REVISÃO DE DADOS DE INSCRIÇÃO
Art. 6º Observando, no que couber, as prescrições feitas no artigo 2º desta portaria, o eleitor que pretenda alterar
ou retificar seus dados pessoais deverá apresentar original e cópia de documento oficial de identificação e,
quando necessário, do documento apto a provar a alteração/retificação a ser feita, acompanhados, quando
possível, do título de eleitor, o qual será retido e ficará anexo ao respectivo requerimento.
DA SEGUNDA VIA DE TÍTULO
Art. 7º Nos casos de perda, extravio, furto, roubo, inutilização ou dilaceração do título eleitoral, poderá o eleitor
requerer segunda via do documento, apresentando, para tanto, original e cópia de qualquer documento oficial de
identificação listado no art. 2º, inciso I, desta Portaria.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º Cabe ao eleitor comprovar seu domicílio eleitoral através de documentos, no momento em que busca os
serviços administrativos cartorários ofertados pela Zona Eleitoral.
§1º Os servidores do Cartório Eleitoral, no momento do atendimento ao eleitor, aferirão, conforme os critérios
estabelecidos nesta norma, se os documentos atestam ou não o vínculo com o município, orientando, sempre
que necessário, o reforço da prova, a fim de que não haja necessidade de que o RAE seja diligenciado.
§2º Na hipótese de não haver meios do requerente comprovar seu domicílio eleitoral por ocasião do
requerimento de alistamento ou transferência eleitoral, este será intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar algum documento comprobatório de vínculo, sob pena de indeferimento do requerimento ou de
cancelamento de sua inscrição eleitoral, caso o requerimento já tenha sido processado no Cadastro Nacional de
Eleitores.
§3º A intimação a que se refere o parágrafo anterior será feita em Cartório, no momento do atendimento
ao eleitor, sendo autorizado por este Juízo a expedição de mandado, de ordem, pela Chefia do Cartório Eleitoral
para o seu cumprimento.
§ 4º Somente em casos excepcionais, quando há insuficiência documental para comprovação de
domicílio eleitoral, poderão ser promovidas, por ordem do Juiz Eleitoral, diligências através de Oficial de Justiça,
que deverá comparecer ao endereço fornecido pelo eleitor para proceder à verificação in loco.
§5º Caso o eleitor insista em submeter o requerimento à apreciação judicial sem que haja uma suficiente prova
documental instruindo o pedido, o mesmo deverá ser advertido que a diligência por meio do oficial de justiça é
faculdade do magistrado, e que serve, exclusivamente, para amparar a convicção deste, não sendo medida
obrigatória.
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§6º Os requerimentos desacompanhados de robusta prova documental ou que não comprovem o vínculo do
eleitor com o município poderão ser indeferidos, de plano, pelo Juiz Eleitoral, independentemente da realização
de diligência para verificação in loco.
Art. 9ª Uma vez constatada a regularidade da documentação que instrui os RAEs digitados, será gerado,
semanalmente, pelo Cartório Eleitoral, o relatório “Decisão Coletiva” para assinatura do Juiz Eleitoral e posterior
arquivamento junto ao correspondente lote de requerimentos processados (cf. Provimento CRE/RN Nº 06/2011).
Art. 10 Para os fins das operações de alistamento, transferência, revisão e segunda via, somente poderão
permanecer no local de atendimento os servidores da Justiça Eleitoral, o eleitor e os delegados de partidos
credenciados perante o Juízo Eleitoral, nos termos dos arts. 27 e 28 da Resolução n.º 21.538/2003 do TSE, sob
pena de incorrer nos crimes previstos nos arts. 293 e 296 do Código Eleitoral.
Parágrafo único. A comunicação aos partidos políticos para fins de credenciamento dos delegados de que trata o
caput deste artigo ocorrerá por meio da publicação da presente portaria no Diário de Justiça Eletrônico – DJe e
em cartório.
Art. 11 O servidor da Justiça Eleitoral, verificando ser imprescindível que o eleitor, portador de necessidades
especiais, conte com o auxílio de uma pessoa de sua confiança para exercer o direito ao alistamento, autorizará
a sua entrada com o eleitor até o local do atendimento, desde que não esteja a serviço de candidato, de partido
político ou de coligação.
Art. 12 Não haverá retenção de documento original do alistando/eleitor, salvo o título eleitoral, nos casos de
transferência, revisão ou segunda via, devendo ser anexada cópia(s) da documentação apresentada ao
respectivo requerimento, com o título eleitoral, se for o caso.
Art. 13 Não será aceita a apresentação de quaisquer documentos desacompanhados dos originais.
Art. 14 Em qualquer dos casos de requerimento, apenas serão aceitos aqueles realizados dentro do prazo
estabelecido pela legislação vigente.
Art. 15 Os casos não expressamente contemplados acima serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as Portarias anteriores e demais
disposições em contrário.
Publique-se no DJe e no mural do Cartório Eleitoral.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se com as cautelas legais.
Jucurutu/RN, 22 de janeiro de 2020.
MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
Juiz da 27ª Zona Eleitoral

30ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

ACAO PENAL 18-42.2015.6.20.0030
AÇÃO PENAL Nº 18-42.2015.6.20.0030 – CLASSE 4 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN Nº 1.814/2015
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO (S): OSCAR JOSÉ PAULINO DE SOUZA, ANA PAULA MIRANDA MATOS e LUCILENE
OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS – OAB/RN 3640
DESPACHO
Recebi hoje.
Verifico que, conforme certidão do Oficial de Justiça às fls. 248, restou frustrada a intimação pessoal das partes
acerca da sentença absolutória de fls. 227/230, bem como para apresentar contrarrazões ao recurso já
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
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Analisando-se melhor o caso à luz do entendimento dos Tribunais Superiores Pátrios, é possível considerar
desnecessária a intimação pessoal do réu, afastando-se a regra prevista no art. 392, inciso II, do Código de
Processo Penal, quando se está diante de uma sentença penal absolutória, da qual fora devidamente intimado
defensor constituído.
Assim já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO. ARTIGO 392, II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CIÊNCIA
DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PENAL PERANTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE.
PADRONIZAÇÃO NA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. FALTA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1. A intimação de sentença absolutória se aperfeiçoa com a intimação do advogado constituído por publicação
na imprensa oficial.
2. O vício da falta de publicação da sentença absolutória fica superado pela ulterior ciência do inteiro teor do
decisum por defensor constituído, por ocasião da intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo
ministerial em que formulado pedido de manutenção da absolvição.
3. Sem a demonstração de prejuízo ao Recorrente, incide o princípio maior que rege o tema, segundo o qual,
sem prejuízo, não se reconhece a nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal).
4. A intimação das decisões dos Tribunais perfaz-se com a publicação na imprensa oficial quando houver
defensor constituído, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal.
5. O patrocínio da defesa por advogado de sindicato profissional não implica a necessidade de intimação pessoal
do assistido, de todo inviável equipará-lo a defensor dativo, uma vez não nomeado pelo juízo, e sim constituído
pelo próprio paciente.
6. Imperioso reconhecer a legitimidade dos atos de comunicação realizados em nome dos patronos com poderes
substabelecidos à falta de pedido expresso em sentido diverso.
7. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.
(RHC 117.752/DF, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.06.2015)
Dessa forma, no presente caso, uma vez que já se encontra aperfeiçoada a intimação dos denunciados acerca
da sentença absolutória por meio do defensor constituído, consoante extrato de publicação (fls. 231/232), é
prescindível a intimação pessoal. Determino, pois, a intimação dos denunciados, por meio de seu procurador
com a publicação deste despacho no Diário da Justiça eletrônico, para que, querendo, apresentem contrarrazões
ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias.
Após o decurso do prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte para análise do recurso.
Macau/RN, 22 de janeiro de 2020.
Andrea Cabral Antas Câmara
Juíza da 30ª Zona Eleitoral/RN

ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL n.º 0118/2019 - 30ZERN
EDITAL n.º 0118/2019 – 30ZERN
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
A Excelentíssima Dra. ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral – Macau,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral Brasileiro) e Resoluções do TSE pertinentes à matéria.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada no
Cartório Eleitoral relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA ou REVISÃO, cujos requerimentos foram INDEFERIDOS por este Juízo
Eleitoral, sendo aberto prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso (por advogado devidamente
constituído), a contar da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), nos termos do art. 17, §1º
e art. 18, §5º, conforme estabelecido pela Resolução TSE n.º 21.538/03.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM. Juíza
publicar o presente EDITAL no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, ______ Ana Paula da Costa Gomes, Servidora do Cartório Eleitoral, digitei o presente edital.
ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
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ANEXO I – EDITAL N.º 0118/2019
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
GUAMARÉ
Nº
01
02
03
04
05
06

ELEITOR
ALLANIS BARBARA DE MACEDO
ANDRIE SAMUEL FREITAS DOS SANTOS BARBOSA
FRANCISCA SUELI DA SILVA
FRANCISCO GILDEIRTON CHAVES MOREIRA
JOSE CARLOS SANCHO DE OLIVEIRA
JOSENILDO ALVES DA ROCHA JUNIOR

INSCRIÇÃO ELEITORAL
035890961678
035890861600
014082941627
028402361678
088010420728
035890971651

07

KAWANNE GISLAINY FREITAS DOS SANTOS BARBOSA

035890841635

08

LILIANE SOARES PEREIRA

025704061600

09

MARIA DA CONCEIÇÃO LAURINDO

015562881635

10

MARIA JACQUELINE PALHARES

035890411600

11

MARIA JULIANA LIMA DA SILVA

030260411686

12

MICARLA DE MELO FERREIRA

030362131600

MACAU
Nº
01

ELEITOR
FERNANDA SÁ DE MELO

INSCRIÇÃO ELEITORAL
021515141600

EDITAL N.º 0001/2020-30ZERN
EDITAL N.º 0001/2020-30ZERN
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS DEFERIDOS
A Excelentíssima Dra. Andrea Cabral Antas Câmara, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral - Macau, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, especialmente aos presidentes e
delegados de partidos políticos, que se encontra afixada no Cartório Eleitoral relação contendo os nomes e os
números de inscrição dos eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA OU REVISÃO no
cadastro eleitoral no período de 16.12.2019 a 15.01.2020, cujos requerimentos foram deferidos por este Juízo
Eleitoral, encontrando-se ainda disponível aos Partidos Políticos, mediante requerimento e sem custas à Justiça
Eleitoral, relações de inscrições e transferências incluídas no cadastro no período acima, com os respectivos
endereços, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste Edital, interpor recurso nos
termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM.
Juiz(íza) Eleitoral publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do
Cartório Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro do ano de 2020
(dois mil e vinte). Eu, ______ Ana Paula da Costa Gomes, Servidora do Cartório da 30ª Zona Eleitoral, digitei o
presente edital.
Andrea Cabral Antas Câmara
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
EDITAL N.º 0002/2019-30ZERN
EDITAL N.º 0002/2019-30ZERN
RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS EM DILIGÊNCIA
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A Excelentíssima Dra. Andrea Cabral Antas Câmara, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral - Macau, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com o art. 45, §6º,
do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), que houve conversão de requerimentos de ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA OU REVISÃO em diligência, no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020,
conforme lista que se encontra afixada no Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM Juiz
Eleitoral publicar o presente EDITAL no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do Cartório
Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Macau/RN, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro do ano de 2020
(dois mil e vinte). Eu, ______ Ana Paula da Costa Gomes, Servidora do Cartório da 30ª Zona Eleitoral, digitei o
presente edital.
Andrea Cabral Antas Câmara
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

39ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo nº 40-34.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Partido Progressista - PP – Umarizal/RN

SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido não apresentou documentos, foi notificado para apresentar contas em 72
horas e se manteve inerte (fls. 06/07v). Também, houve edital 64/2019 para os interessados se manifestarem em
3 dias e carta de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis ( fls 17/18v).
Consta dados sobre extrato bancário, falta de emissão de recibos de doações e, ainda, que não houve doação
de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o diretório municipal no exercício 2018 (fls.
09/12).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fls. 15/16).
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas (fls. 06/07v). Ao final, ao edital 64/2019, ninguém se manifestou; o
partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls. 17/18v),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, contrariando o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no
artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS
do PARTIDO POPULAR - PP do Município de Umarizal/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, e
determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com perda, da distribuição de novas cotas do
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fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 19 de dezembro de 2019
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral em substituição
Processo nº 45-56.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Partido Progressista - PP – Lucrécia/RN

SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido não apresentou documentos, foi notificado para apresentar contas em 72
horas e se manteve inerte (fls. 06/07v). Também, houve edital 63/2019 para os interessados se manifestarem em
3 dias e carta de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis ( fls 17/18).
Consta dados sobre extrato bancário, falta de emissão de recibos de doações e, ainda, que não houve doação
de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o diretório municipal no exercício 2018 (fls.
09/12).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas (fls. 15/16).
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas (fls. 06/07v). Ao final, ao edital 63/2019, ninguém se manifestou; o
partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls. 17/18),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, concordando com o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento
no artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do Município de Lucrécia/RN, referente ao exercício financeiro de
2018, e determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com perda, da distribuição de novas
cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada
a inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 19 de dezembro de 2019
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral em substituição
Processo nº 44-71.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social - PROS – Frutuoso Gomes/RN

SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido não apresentou documentos, foi notificado para apresentar contas em 72
horas e se manteve inerte (fls. 06/07v). Também, houve edital 64/2019 para os interessados se manifestarem em
3 dias e carta de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis ( fls 16/17).
Consta dados sobre extrato bancário, falta de emissão de recibos de doações e, ainda, que não houve doação
de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o diretório municipal no exercício 2018 (fls.
09/11v).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fls. 14/15).
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas (fls. 06/07v). Ao final, ao edital 64/2019, ninguém se manifestou; o
partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls. 16/17),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, contrariando o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no
artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS
do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS do Município de Frutuoso Gomes/RN, referente ao
exercício financeiro de 2018, e determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com perda, da
distribuição de novas cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
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Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 19 de dezembro de 2019
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral em substituição
Processo nº 30-87.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Partido Republicano Brasileiro - PRB – Lucrécia/RN
SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido não apresentou documentos, foi notificado para apresentar contas em 72
horas e se manteve inerte (fls. 06/08v). Também, houve edital 64/2019 para os interessados se manifestarem em
3 dias e carta de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis ( fls 18/19).
Consta dados sobre extrato bancário, falta de emissão de recibos de doações e, ainda, que não houve doação
de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o diretório municipal no exercício 2018 (fls.
10/13v).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fls. 16/17).
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas (fls. 06/08v). Ao final, ao edital 64/2019, ninguém se manifestou; o
partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls.18/19),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, contrariando o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no
artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS
do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB do Município de Lucrécia/RN, referente ao exercício
financeiro de 2018, e determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com perda, da distribuição
de novas cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 19 de dezembro de 2019

Edilson Chaves de Freitas
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Juiz Eleitoral em substituição
Processo nº 37-79.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Partido Social Cristão - PSC – Lucrécia/RN

SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido não apresentou documentos, foi notificado para apresentar contas em 72
horas e se manteve inerte (fls. 06/07v). Também, houve edital 64/2019 para os interessados se manifestarem em
3 dias e carta de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis ( fls 17/18).
Consta dados sobre extrato bancário, falta de emissão de recibos de doações e, ainda, que não houve doação
de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o diretório municipal no exercício 2018 (fls.
09/12).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fls. 15/16).
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas (fls. 06/07v). Ao final, ao edital 64/2019, ninguém se manifestou; o
partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls. 17/18),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, contrariando o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no
artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS
do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do Município de Lucrécia/RN, referente ao exercício financeiro de 2018,
e determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com perda, da distribuição de novas cotas do
fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 19 de dezembro de 2019
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral em substituição
Processo nº 35-12.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
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Requerente: Solidariedade - SD – Lucrécia/RN
SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido não apresentou documentos, foi notificado para apresentar contas em 72
horas e se manteve inerte (fls. 06/07v). Também, houve edital 63/2019 para os interessados se manifestarem em
3 dias e carta de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis ( fls 16/17).
Consta dados sobre extrato bancário, falta de emissão de recibos de doações e, ainda, que não houve doação
de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o diretório municipal no exercício 2018 (fls.
09/11v).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas (fls. 14 /15).
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas (fls. 06/07v). Ao final, ao edital 63/2019, ninguém se manifestou; o
partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls. 16/17),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, concordando com o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento
no artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do SOLIDARIEDADE - SD do Município de Lucrécia/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, e
determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com perda, da distribuição de novas cotas do
fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a
inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 19 de dezembro de 2019
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral em substituição
Processo nº 33-42.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Partido da Republica - PR – Frutuoso Gomes/RN

SENTENÇA
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Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido não apresentou documentos, foi notificado para apresentar contas em 72
horas e se manteve inerte (fls. 06/07v). Também, houve edital 64/2019 para os interessados se manifestarem em
3 dias e carta de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis ( fls 15v/16v).
Consta dados sobre extrato bancário, falta de emissão de recibos de doações e, ainda, que não houve doação
de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o diretório municipal no exercício 2018 (fls.
09/11v).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (fls. 14/15).
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas (fls. 06/07v). Ao final, ao edital 64/2019, ninguém se manifestou; o
partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls. 15v/16v),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, contrariando o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, com fundamento no
artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS
do PARTIDO DA REPUBLICA - PR do Município de Frutuoso Gomes/RN, referente ao exercício financeiro de
2018, e determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com perda, da distribuição de novas
cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada
a inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 19 de dezembro de 2019
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral em substituição
Processo nº 46-41.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social - PROS – Umarizal/RN
SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido apresentou documentos após ter sido notificado para apresentar contas
em 72 horas (fls. 06/12). Também, houve edital 63/2019 para os interessados se manifestarem em 3 dias e carta
de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis ( fls. 21/22).
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Consta dados sobre extrato bancário, falta de emissão de recibos de doações e, ainda, que não houve doação
de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o diretório municipal no exercício 2018 (fls.
14/16v).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas (fls. 19/20).
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas ainda que tenha se manifestado (fls. 06/12). Ao final, ao edital 63/2019,
ninguém se manifestou; o partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos
Autos (fls. 21/22), permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, concordando com o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento
no artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL do Município de Umarizal/RN, referente ao
exercício financeiro de 2018, e determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com perda, da
distribuição de novas cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 19 de dezembro de 2019
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral em substituição
Processo nº 36-94.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro – MDB - Lucrécia/RN

SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido não apresentou documentos, foi notificado para apresentar contas em 72
horas e se manteve inerte (fls. 06/07v). Também, houve edital 63/2019 para os interessados se manifestarem em
3 dias e carta de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis ( fls 15v/16v).
Consta dados sobre extrato bancário, falta de emissão de recibos de doações e, ainda, que não houve doação
de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o diretório municipal no exercício 2018 (fls.
09/11v).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas (fls. 14/15).
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É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas (fls. 06/07v). Ao final, ao edital 63/2019, ninguém se manifestou; o
partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls. 15v/16v),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, concordando com o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento
no artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB do Município de Lucrécia/RN, referente ao
exercício financeiro de 2018, e determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com perda, da
distribuição de novas cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 19 de dezembro de 2019
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral em substituição

ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL 70/2019
EDITAL nº 70/2019

O Excelentíssimo Senhor Dr. Renan Brandão de Mendonça, MM Juiz desta 39ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral brasileiro), etc
FAZ SABER, ao eleitor abaixo ou a quem interessar, está sendo INTIMADO para que, somente
o eleitor possam recorrer, querendo, dentro de 05 (cinco) dias da publicação deste edital, do indeferimento do
requerimento de alistamento – RAE ( Resolução 20.538/2003, art. 18 § 4); o MM Juiz Eleitoral, ordenou o
indeferimento da inscrição do eleitor pelo fato deste não ter comprovado o domicílio eleitoral no município onde
declarou residir/ ter vínculo eleitoral.

NOME
MARIA DJANIRA DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO
0202 6686 1635

MUNICÍPIO

FRUTUOSO GOMES/RN
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar e ninguém possa alegar
desconhecimento, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral publicar o presente edital no DJE e mural do
cartório eleitoral.
Dado e passado nesta Cidade de Umarizal, aos quinze (15) dias do mês de outubro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, _________ (Álvaro José Muricy Teixeira Cabral), Chefe de Cartório preparei e conferi o
presente edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Renan Brandão de Mendonça
Juiz Eleitoral

46ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

E D I T A L Nº 001/2020-46ªZE
* Republicado por incorreção
O Excelentíssimo Senhor Peterson Fernandes Braga, Juíz Eleitoral desta 46ª Zona, em substituição, no uso de
suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER aos presidentes de partidos políticos, nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução/TSE n.º
21.538/2003 que, para fins de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, fica divulgada a relação, a qual encontra-se no
mural do Cartório Eleitoral, de inscrições eleitorais DEFERIDAS por este Juízo, cujos requerentes fizeram
pedidos de INSCRIÇÃO ou TRANSFERÊNCIA no período de 01.01.2020 a 15.01.2020.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o chefe do cartório publicar o presente
EDITAL no Diário de Justiça eletrônico (DJe) e afixar cópia no mural do cartório eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Ceará-Mirim/RN, aos vinte dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
vinte (2020), Eu, Deivson Lopes da Silva Carvalho, Assistente I da 46ª Zona Eleitoral em substituição legal,
digitei o presente edital.
Peterson Fernandes Braga
Juiz da 46ª Zona Eleitoral em substituição legal

50ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo 0600005-89.2019.6.20.0050
050ª ZONA ELEITORAL DE PARNAMIRIM RN
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528)
0600005-89.2019.6.20.0050
[Captação ilícita de votos ou corrupção eleitoral]
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RÉU: ROSANO TAVEIRA DA CUNHA, ROGERIO CESAR SANTIAGO, ANTHONY THIAGO CARTAXO
FERREIRA
Advogado do(a) RÉU: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN5695 Advogado do(a) RÉU:
FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN3640 Advogado do(a) RÉU: GRACIELLE LOUYSE
MARTINS DOS SANTOS - RN8234
DESPACHO
Determino a intimação do acusado Rosano Taveira da Cunha, por seu advogado, para responder
àacusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intime-se via DJe.
Parnamirim, 09 de dezembro de 2019.
ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
51ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo 0600005-86.2019.6.20.0051
E D I T A L N.º 003/2020
(PRAZO: 3 DIAS)
O MM. Juiz da 51ª Zona de São Gonçalo do Amarante/RN, Dr. Odinei Wilson Draeger, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §4º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e ao art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, o presente edital com o nome
do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação deste 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.
Dado e passado neste município de São Gonçalo do Amarante, ao(s) vinte e dois dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e vinte (22/01/2020). Eu, _____ João Batista de Souza Leão Neto, Técnico Judiciário, lavrei e
subscrevi DE ORDEM do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral o presente Edital.
JOÃO BATISTA DE SOUZA LEÃO NETO
Técnico Judiciário –TRE/RN - Matrícula 30024504

52ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Ref.: Prestação de Contas n° 88-85.2018.6.20.0052
Requerente: Patriota – PATRI (Parazinho/RN)
Presidente: Ernandes Paulino Pereira
Tesoureiro(a): Rafaelli Patricia de Andrade Pereira

SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Patriota – PATRI de Parazinho/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 15).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
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Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PATRIOTA –
PATRI de Parazinho/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno
direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal, bem como
a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 93-10.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Republicano Progressista – PRP (Parazinho/RN)
Presidente: Irismarqueks Alves Pereira
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido Republicano Progressista – PRP de Parazinho/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 04, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 05.
Foi proferido Despacho a fl. 06-06v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-09).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 12).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP de Parazinho/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em
que o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte
ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo
Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
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Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 95-77.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Social Democrático – PSD (Parazinho/RN)
Presidente: Carlos Eduardo Tarquínio de Souza
Tesoureiro(a): Adaílton Soares Firmino
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido Social Democrático – PSD de Parazinho/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-15).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 16).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Parazinho/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e
SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do
prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 72-34.2018.6.20.0052
Requerente: Avante – AVANTE (Pedra Grande/RN)
Presidente: Marias das Graças Barbosa da Silva
Tesoureiro(a): Maria Dalva Barbosa da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Avante – AVANTE de Pedra Grande/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 07, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 08.
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Foi proferido Despacho a fl. 09-09v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 12-13).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do AVANTE –
AVANTE de Pedra Grande/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e SUSPENDO, de
pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal,
bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem
entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 76-71.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Trabalhista Cristão – PTC (Pedra Grande/RN)
Presidente: Mariana Ferreira dos Anjos
Tesoureiro(a): Geovania Carvalho da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido Trabalhista Cristão – PTC de Pedra Grande/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 04, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 05.
Foi proferido Despacho a fl. 06-06v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 09-10).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 11).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
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TRABALHISTA CRISTÃO – PTC de Pedra Grande/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em
que o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte
ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo
Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 82-78.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Social Cristão – PSC (Pedra Grande/RN)
Presidente: Daniel da Costa Araújo
Tesoureiro(a): Camila da Costa Araújo
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido Social Cristão – PSC de Pedra Grande/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 04, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 05.
Foi proferido Despacho a fl. 06-06v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 09-10).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 11).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO – PSC de Pedra Grande/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e
SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do
prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
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Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 86-18.2018.6.20.0052
Requerente: Solidariedade – SD (Pedra Grande/RN)
Presidente: João Felipe Damião Vitor
Tesoureiro(a): Arnaldo Felipe de Araújo Júnior
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Solidariedade – SD de Pedra Grande/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 13).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do
SOLIDARIEDADE – SD de Pedra Grande/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e
SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do
prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n° 25-26.2019.6.20.0052
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (Galinhos/RN)
Advogado(a): Marco Polo Camara Batista da Trindade (OAB/RN n° 3614)

SENTENÇA
O Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Galinhos/RN, embora devidamente notificado por meio de
seu advogado habilitado nos autos (fl. 11), permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas de
campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Foi proferido Despacho a fl. 14.
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O Cartório Eleitoral juntou aos autos informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de
fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 16-20).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas do partido
em epígrafe (fl. 22).
É o breve relatório. Passo a decidir.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias e ainda, de acordo com o seu art. 57, “a elaboração da prestação de contas deve ser
feita e transmitida por meio do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet”.
No presente caso, a Certidão de fl. 02 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após o
termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas na forma legal e, devidamente
notificados para tanto (fl. 11), deixaram escoar o prazo in albis (fl. 13), caracterizando, pois, a omissão nos
termos do art. 77, inciso IV, alínea “c”, incidindo, portanto, as penalidades previstas no art. 83, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Isto posto, com fulcro no art. 83, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas
de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de
Galinhos/RN e determino:
b) a SUSPENSÃO do recebimento de cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia correspondente ao término do prazo legal para a
apresentação das respectivas contas;
c) a SUSPENSÃO do registro/anotação do órgão diretivo municipal em tela.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se à Secretária Judiciária do TRE/RN para fins de anotação da suspensão do órgão partidário.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de Janeiro de 2020.

JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 27-93.2019.6.20.0052
Interessado: Solidariedade – SD (Galinhos/RN)
Presidente: Wilker William de Macedo Bezerra
Tesoureiro(a): Ailton da Rocha Lima

SENTENÇA
O Solidariedade de Galinhos/RN, embora devidamente notificado por meio de seu responsável legal (fl. 03),
permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas de campanha referentes às Eleições Gerais de
2018, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Foi proferido Despacho a fl. 05.
O Cartório Eleitoral juntou aos autos informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de
fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 07-11).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas do partido
em epígrafe (fl. 13).
É o breve relatório. Passo a decidir.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias.
No presente caso, a Certidão de fl. 02 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após o
termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
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Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas no prazo legal e, devidamente
notificados para tanto (fl. 03), deixaram escoar o prazo in albis (fl. 04), caracterizando, pois, a omissão, incidindo,
portanto, as penalidades previstas no art. 83, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Isto posto, com fulcro no art. 83, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas
de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 do Solidariedade de Galinhos/RN e determino:
b) a SUSPENSÃO do recebimento de cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia correspondente ao término do prazo legal para a
apresentação das respectivas contas;
c) a SUSPENSÃO do registro/anotação do órgão diretivo municipal em tela.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se à Secretária Judiciária do TRE/RN para fins de anotação da suspensão do órgão partidário.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.

JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n° 34-85.2019.6.20.0052
Requerente: Democracia Cristã – DC (Caiçara do Norte/RN)
Advogado(a): Daniel Ursulino Pereira (OAB/RN n° 8737)

SENTENÇA
O Democracia Cristã – DC de Caiçara do Norte/RN, embora devidamente notificado por meio de seu advogado
habilitado nos autos (fl. 12), permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas de campanha
referentes às Eleições Gerais de 2018 através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, nos
termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Foi proferido Despacho a fl. 15.
O Cartório Eleitoral juntou aos autos informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de
fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 17-21).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas do partido
em epígrafe (fl. 23).
É o breve relatório. Passo a decidir.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias e ainda, de acordo com o seu art. 57, “a elaboração da prestação de contas deve ser
feita e transmitida por meio do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet”.
No presente caso, a Certidão de fl. 02 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após o
termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas na forma legal e, devidamente
notificados para tanto (fl. 12), deixaram escoar o prazo in albis (fl. 14), caracterizando, pois, a omissão nos
termos do art. 77, inciso IV, alínea “c”, incidindo, portanto, as penalidades previstas no art. 83, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Isto posto, com fulcro no art. 83, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas
de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 do Democracia Cristã – DC de Caiçara do Norte/RN e
determino:
b) a SUSPENSÃO do recebimento de cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia correspondente ao término do prazo legal para a
apresentação das respectivas contas;
c) a SUSPENSÃO do registro/anotação do órgão diretivo municipal em tela.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
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Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se à Secretária Judiciária do TRE/RN para fins de anotação da suspensão do órgão partidário.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.

JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n° 44-32.2019.6.20.0052
Requerente: Podemos (Caiçara do Norte/RN)
Advogado(a): Daniel Ursulino Pereira (OAB/RN n° 8737)

SENTENÇA
O Podemos de Caiçara do Norte/RN, embora devidamente notificado por meio de seu advogado habilitado nos
autos (fl. 14), permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas de campanha referentes às Eleições
Gerais de 2018 através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, nos termos da Resolução TSE
n.º 23.553/2017.
Foi proferido Despacho a fl. 16.
O Cartório Eleitoral juntou aos autos informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de
fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 18-22).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas do partido
em epígrafe (fl. 24).
É o breve relatório. Passo a decidir.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias e ainda, de acordo com o seu art. 57, “a elaboração da prestação de contas deve ser
feita e transmitida por meio do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet”.
No presente caso, a Certidão de fl. 02 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após o
termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas na forma legal e, devidamente
notificados para tanto (fl. 14), deixaram escoar o prazo in albis (fl. 16), caracterizando, pois, a omissão nos
termos do art. 77, inciso IV, alínea “c”, incidindo, portanto, as penalidades previstas no art. 83, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Isto posto, com fulcro no art. 83, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas
de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 do Podemos de Caiçara do Norte/RN e determino:
b) a SUSPENSÃO do recebimento de cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia correspondente ao término do prazo legal para a
apresentação das respectivas contas;
c) a SUSPENSÃO do registro/anotação do órgão diretivo municipal em tela.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se à Secretária Judiciária do TRE/RN para fins de anotação da suspensão do órgão partidário.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.

JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas n° 48-69.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Republicano Brasileiro – PRB (Pedra Grande/RN)
Advogado(a): Zelda Maria dos Santos Miranda Lopes (OAB/RN n° 9801)

SENTENÇA
O Partido Republicano Brasileiro – PRB de Pedra Grande/RN, embora devidamente notificado por meio de sua
advogada habilitada nos autos (fl. 13), permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas de
campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 através do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Foi proferido Despacho a fl. 16.
O Cartório Eleitoral juntou aos autos informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de
fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 18-22).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas do partido
em epígrafe (fl. 24).
É o breve relatório. Passo a decidir.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias e ainda, de acordo com o seu art. 57, “a elaboração da prestação de contas deve ser
feita e transmitida por meio do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet”.
No presente caso, a Certidão de fl. 02 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após o
termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas na forma legal e, devidamente
notificados para tanto (fl. 13), deixaram escoar o prazo in albis (fl. 15), caracterizando, pois, a omissão nos
termos do art. 77, inciso IV, alínea “c”, incidindo, portanto, as penalidades previstas no art. 83, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Isto posto, com fulcro no art. 83, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas
de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 do Partido Republicano Brasileiro – PRB de Pedra
Grande/RN e determino:
b) a SUSPENSÃO do recebimento de cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia correspondente ao término do prazo legal para a
apresentação das respectivas contas;
c) a SUSPENSÃO do registro/anotação do órgão diretivo municipal em tela.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se à Secretária Judiciária do TRE/RN para fins de anotação da suspensão do órgão partidário.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.

JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 005/2020 - 52ª ZE/RN: Edital de Ciência de Eliminação de Documentos
O Excelentíssimo Senhor Dr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM. Juiz Eleitoral desta 52ª Zona
Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
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TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência que, nos
termos da Resolução TSE nº 21.538/03, da Resolução nº 22/2016 – TRE/RN e
da Tabela de Temporalidade Documental do TRE/RN, a partir do 60º (sexagésimo) dia subsequente à publicação
deste edital, se não houver oposição, esta unidade eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem de
eliminação anexa, podendo os interessados, no prazo citado e a suas expensas, requererem o
desentranhamento ou cópias dos documentos, mediante petição, desde que tenham qualificação e
demonstração de legitimidade do pedido, dirigida a este Juízo Eleitoral. A eliminação de documentos aqui tratada
se dará na sede do Cartório desta 52ª Zona Eleitoral/RN, situado à Rua Aderbal Pereira, 29, Centro, nesta
cidade, através de fragmentação manual ou mecânica.
Dado e passado nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (21/01/2020). Eu, ________________(Ilany
Kathariny Costa de Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital.

JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral

LISTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS – ANEXO DO EDITAL N° 005/2020 – 52ª ZE

DOCUMENTOS (relativos aos
municípios que compõe a 52ª
ZE, quais sejam: Caiçara do
Norte, Galinhos, Parazinho,
Pedra Grande e São Bento do
Norte)
Edital/Relatórios extraídos do
Elo correspondentes do ano de
2017 e anteriores
Livro de carga de mandados
(folhas soltas) do ano de 2018 e
anteriores
Ata das mesas receptoras de
votos e justificativas do ano de
2013 e anteriores

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO
– Resolução n° 22/2016 –
TRE/RN

TEMPO DE PRESERVAÇÃO

5000-0

2 anos

5000-0

1 ano, contado a partir do
encerramento do livro

5000-1

Credenciamento de veículos
para trabalhar na Eleição a
serviço do Cartório Eleitoral e
Candidatos anteriores a 2018
Correspondência
recebida/expedida relacionada à
eleição do ano de 2013 e
anteriores
Requerimento de dispensa de
mesário anterior a 2018
Requerimento de justificativa de
mesário faltoso anterior a 2018
Requerimento de justificativa
eleitoral (eleitor) anterior a 2018
Declarações e Diplomas de
mesários anteriores a 2018
Sobras de eleição do ano de
2018 e anteriores

5000-1

5
anos,
contados
do
encerramento
do
pleito
correspondente e até o próximo
pleito
Preservar
até
o
pleito
subsequente

Comunicação de desfiliação
partidária do ano de 2017 e
anteriores
Formulário de RAE relativo a
alistamento,
transferência,
revisão ou segunda via do ano
de 2014
Ofícios de conscritos do ano de
2017 e anteriores

5000-1

6 anos

5000-1

5000-2

Preservar
até
o
pleito
subsequente
Preservar
até
o
pleito
subsequente
Preservar
até
o
pleito
subsequente
Preservar
até
o
pleito
subsequente
Descartar após a eleição, exceto
aqueles
que
podem
ser
reutilizados
2 anos

5000-2

5 anos

5000-2

2 anos

5000-1
5000-1
5000-1
5000-1
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EDITAL nº 06/2020 - 52ª ZE

O Exmo. Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, M. Juiz desta 52a Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, etc.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que, de conformidade com o §6°
do art. 45 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro) c/c o §1° do art. 17 e §5° do art.
18, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003, encontra(m)-se no Cartório Eleitoral desta jurisdição, relação(ões)
de requerimento(s) de ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE TÍTULO
ELEITORAL E/OU REVISÃO DE DADOS CADASTRAIS feito(s) no período compreendido entre 1º/12/2019 e
31/12/2019.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o M. Juiz desta
circunscrição eleitoral, que fosse publicado o presente Edital, no local público de costume deste Fórum Eleitoral e
no DJe, podendo qualquer legitimado, querendo, interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts.
17, §1°, e 18, §5°, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Dado e passado nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e um dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (21/01/2020). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe do Cartório da 52ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
João Henrique Bressan de Souza
Juiz Eleitoral

53ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

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

69ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
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Processo: AP 55-44.2018.6.20.0069
SADP: 16.185/2018
Autor: Ministério Público Eleitoral da 69ª ZE/RN
Réu: Sérgio Roberto de Andrade Rebouças
Advogado(a): Denys Deques Alves - OAB/RN 9120
Advogado(a): Adler Canuto de Moraes- OAB/RN 9291
Advogado(a): Ana Carolina Addison Carvalho Xavier - OAB/RN 12286
Advogado(a): Gabriel Mendes Gomes - OAB/RN 16632
DESPACHO
Visto em correição
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/02/2020, às 09h00.
Concedo o prazo de 15 dias para que a defesa , por meio da defensoria, apresente rol de testemunhas. Intimemse as partes e as testemunhas.
Natal/RN, 05 de dezembro de 2019.
DIVONE MARIA PINHEIRO
Juíza Eleitoral da 69ª ZE/RN
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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