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ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS

PORTARIA N.º 181/2018-GP
Regulamenta os procedimentos relativos a acidente em serviço no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral.
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,
(Resolução TRE/RN nº 9, de 24 de maio de 2012), e tendo em vista os preceitos que normatizam o acidente em
serviço constantes na Lei n° 8.213/1991 e o disposto nos arts. 102, VIII, "d", 184, I, parágrafo único, 185, I, "f",
205, 211 a 214 e 230 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a necessidade de regulamentar os
procedimentos relativos ao acidente em serviço no âmbito deste Regional,
RESOLVE:
Art. 1º As ausências dos servidores do Quadro Permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte, em razão de acidente em serviço, obedecerão às prescrições da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de
1990, regulamentadas por esta Portaria.
Art. 2º O servidor acidentado em serviço que necessite afastar-se do trabalho será licenciado com remuneração
integral.
Parágrafo único. A licença por acidente em serviço será considerada como de efetivo exercício para todos os
efeitos legais e não ultrapassará 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 3º Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, relacionado mediata ou
imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.
§ 1º Equipara-se ao acidente em serviço o dano:
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.
Art. 4º Em caso de acidente de trânsito, o servidor deverá providenciar o boletim de ocorrência
junto à autoridade policial competente.
Art. 5º O processo de acidente em serviço seguirá trâmite fixado em norma específica e observará as seguintes
diretrizes:
I - o acidentado informará à sua chefia imediata, por si ou por terceiros, tão logo possível, a ocorrência do sinistro
e, sempre que puder, indicará duas testemunhas;
II - a chefia imediata ouvirá o servidor e/ou as testemunhas e, uma vez comprovado o acidente no prazo do § 4º
deste artigo, informará o ocorrido à Seção de Assistência Médica e Saúde Ocupacional - SAMS, por meio da
Comunicação de Acidente em Serviço - CAS, acompanhado de laudo médico ou atestado médico específico que
evidenciará os efeitos do acidente, com a CID-10 e/ou descrição da lesão, o período de afastamento, o nome
completo do servidor, a assinatura do profissional e o respectivo CRM, e, quando couber, anexará certidão de
registro policial da ocorrência;
III - a SAMS estabelecerá, por meio de perícia médica oficial, se houve o nexo de causa e efeito entre o acidente
e a lesão, e concederá inicialmente ao servidor, a pedido ou de ofício, se for o caso, licença para tratamento de
saúde, nos termos da Lei 8.112/90;
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IV- a Diretoria-Geral constituirá comissão que investigará e estabelecerá se houve o nexo entre o trabalho
exercido e o acidente;
V - comprovado o nexo causal, a Diretoria-Geral reconhecerá a ocorrência de acidente em serviço;
VI - a SAMS providenciará a retificação do enquadramento legal da licença e a Portaria a ser publicada no Diário
da Justiça Eletrônico – Dje do TRE/RN;
VII - a comissão multidisciplinar de que trata o art. 13 desta Portaria terá conhecimento dos autos para eventuais
providências.
§ 1º Na impossibilidade da chefia imediata fazê-lo, a comunicação de acidente em serviço – CAS poderá ser
preenchida pelo próprio servidor, o médico que primeiro o assistir, a comissão multidisciplinar do art. 13, o
membro da família, o perito ou qualquer outra pessoa e será protocolizada no PAE por intermédio da opção:
Requerimentos Pessoais – Acidente em Serviço.
§ 2º Na hipótese da inexistência do nexo entre o acidente e a lesão ou entre o trabalho exercido e o acidente, o
processo será arquivado.
§ 3º A Junta Médica Oficial deste Tribunal será convocada nas situações em que o servidor acidentado for
afastado de suas atividades laborativas por mais de 30 (trinta) dias no mesmo exercício, consecutivos ou não,
para avaliar o grau de incapacidade e a necessidade de readaptação ou aposentadoria, ou, em caso de morte do
servidor para constatar o nexo de causa e efeito entre o acidente e o infortúnio ou, ainda, quando os recursos na
rede pública e do plano de saúde do servidor não forem suficientes para o tratamento, indicando, nessa hipótese,
assistência em instituição privada.
§ 4º A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data do início da incapacidade
laborativa para o exercício de atividade habitual ou do dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para esse
efeito o que ocorrer primeiro, sendo o prazo prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.
§ 5º A comissão nomeada para caracterizar o acidente em serviço visitará o local da ocorrência, entrevistará o
acidentado, sua chefia imediata e as testemunhas, se houver, e investigará as causas do sinistro.
§ 6° O relato da chefia imediata poderá suprir a visita da comissão ao local da ocorrência.
§ 7° Averiguadas as causas do acidente, sugestões para preveni-lo deverão ser encaminhadas à Administração
deste Tribunal e à comissão multidisciplinar do art. 13.
Art. 6º. O servidor que estiver prestando serviços em localidade diversa da sede ou dos cartórios desta Capital e
estiver impossibilitado de comparecer à SAMS ou esta estiver impossibilitada de deslocar-se até o servidor, este
poderá ser avaliado por médico particular, por médico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de hospital
público ou posto de saúde, observado o art. 5º, no que couber, e observará as seguintes diretrizes:
I - o servidor encaminhará à SAMS o laudo de exame médico fornecido pelo serviço de saúde de que trata o
caput;
II – médico deste Tribunal, por meio de perícia médica oficial, homologará o laudo, que será encaminhado pela
Chefia da SAMS à Diretoria-Geral, juntamente com a solicitação para instauração de procedimento
administrativo e a comunicação de acidente em serviço;
III - a comissão designada pela Diretoria-Geral deste Tribunal investigará e estabelecerá o nexo entre o trabalho
exercido e o acidente e será auxiliada pelo chefe de cartório da zona eleitoral onde ocorreu o evento, sendo,
para tanto, cientificado pela Presidência o respectivo Juiz Eleitoral;
IV - confirmada a ocorrência de acidente em serviço, a SAMS providenciará a retificação do enquadramento legal
da licença, publicando-se Portaria no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal.
§ 1º No caso de servidor que esteja prestando serviço em outro Estado da Federação, observar-se-á o art. 5º, no
que couber, e o seguinte procedimento:
I - o servidor encaminhará à SAMS o laudo de exame médico fornecido pelo serviço de saúde de que trata o
caput deste artigo;
II – a Chefia da SAMS receberá o laudo e o encaminhará à Diretoria-Geral, juntamente com a solicitação para
instauração de procedimento administrativo e a comunicação de acidente em serviço;
III - a comissão constituída pela Diretoria-Geral investigará e estabelecerá se houve o nexo entre o trabalho
exercido e o acidente;
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IV - confirmada a ocorrência de acidente em serviço, a SAMS providenciará a retificação do enquadramento legal
da licença, publicando-se Portaria no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal.
§ 2º Em todos os casos deverá ser observado o prazo de 10 (dez) dias previsto no § 4º do art. 5º.
Art. 7º O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá utilizar a rede pública
ou a rede privada, através do seu plano de saúde, e na ausência de condições técnicas adequadas destas
poderá ser tratado em instituição privada, indicada pela Junta Médica Oficial deste Tribunal, à conta de recursos
públicos.
Parágrafo único. O tratamento em instituição privada, devidamente recomendado e fundamentado pela Junta
Médica Oficial deste Tribunal, constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios
e recursos adequados no plano de saúde do servidor e na assistência médica pública.
Art. 8º. O servidor licenciado nos termos desta Portaria somente poderá reassumir suas funções após a
expedição de atestado de alta médica.
Art. 9º. A Administração não responderá pelos agravamentos ou complicações do acidente, ainda que deles
resulte a morte, quando o servidor acidentado em serviço não se sujeitar ao tratamento médico ou a ele não se
submeter na forma e nas condições que lhe forem prescritas, ou, ainda, abandonar o tratamento antes da
concessão da alta.
Art. 10. Os servidores ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a Administração Pública
Federal, deverão ser encaminhados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir do 16° (décimo sexto)
dia de afastamento do trabalho, observando-se o seguinte:
I - a perícia médica orientará o servidor sobre a necessidade de prorrogação da licença por mais de 15 (quinze)
dias;
II - o servidor deverá comparecer à SAMS, que orientará quanto aos procedimentos necessários para o seu
encaminhamento ao INSS;
III - cabe ao INSS a realização de perícia e a responsabilidade pela remuneração do período que exceder os 15
(quinze) dias;
IV - o servidor deverá informar à SAMS, de modo que a referida unidade possa preencher o Comunicado de
Acidente do Trabalho do Segurado do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e comunicar o acidente de
trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato.
Parágrafo Único - Na falta de comunicação por parte do Tribunal, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus
dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não
prevalecendo nestes casos o prazo previsto no inciso IV deste artigo.
Art. 11. No caso de acidente sofrido por servidor requisitado, removido, cedido ou em exercício provisório em
virtude do exercício de suas atribuições neste Tribunal, deverá ser observada a regulamentação do respectivo
órgão de origem, sendo aplicado, no que couber, o disposto nesta Portaria.
Art. 12. As despesas decorrentes de acidente em serviço serão custeadas na forma a seguir:
I – haverá o ressarcimento quando o tratamento indicado pela Junta Médica Oficial deste Tribunal não estiver
disponível no plano ou seguro de saúde contratado pelo servidor ou na rede pública.
II – na hipótese do plano ou seguro de saúde do servidor ser contratado na modalidade de co-participação, será
ressarcida a respectiva cota, desde que oriunda do acidente, e inexistindo meios e recursos adequados em
instituição pública;
III – em relação a materiais e medicamentos, estes serão ressarcidos quando prescritos por médicos, enquanto
durar o tratamento, desde que não oferecidos gratuitamente pela rede pública, nem fornecidos pelo plano de
saúde do servidor, usando-se como critério de ressarcimento os valores constantes no guia de referência
utilizado como parâmetro para o ressarcimento de despesas médicas neste Tribunal ou, na ausência de
previsão, no valor praticado pelo mercado.
Art. 13. Será constituída por ato da Diretoria-Geral deste Tribunal, comissão multidisciplinar permanente com as
seguintes atribuições:
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I – buscar medidas de controle duradouras para prevenção de acidentes;
II – avaliar as condições de segurança das instalações físicas dos prédios da Justiça Eleitoral do RN, para
detecção de riscos;
III – identificar e propor soluções para condições inseguras;
IV - divulgar as informações relativas à segurança e saúde do servidor;
V – orientar e promover as intervenções necessárias no ambiente de trabalho do servidor onde ocorreu o
acidente;
VI – implementar ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho e promover a saúde e segurança do
servidor, observando as diretrizes gerais emitidas em normativos do Poder Público.
§ 1º. A comissão referida no caput terá mandato de 2 (dois) anos, prorrogável por iguais períodos.
§ 2º. O Tribunal deve promover ações de treinamento na área de segurança do trabalho e prevenção de
acidentes para os membros de que trata este artigo.
Art.14. A SAMS deverá ser comunicada imediatamente sobre a ocorrência de qualquer acidente em serviço,
cabendo àquela Seção, sempre que possível, prestar os primeiros socorros.
Art.15. Cabe à SAMS encaminhar solicitação de aquisição de materiais e equipamentos para primeiros socorros
nos prédios da Justiça Eleitoral do RN.
Art. 16. As comissões citadas nesta Portaria, durante seus trabalhos, deverão observar os seguintes princípios,
no que couber:
I- Prevenção: compreende as ações e medidas orientadas a evitar as causas das situações de risco a fim de
evitar novas ocorrências ou ocorrências mais graves;
II- Promoção: promover ações que assegurem um atendimento rápido ao servidor acidentado;
III- Diagnóstico: o acidente deve ser identificado e caracterizado por uma equipe de profissionais, para fins de
concessão de benefícios e serviços.
Art. 17. Compete à Secretaria de Gestão de Pessoas a disponibilização na intranet do formulário para
comunicação de acidente em serviço e do laudo técnico emitido por médico do Tribunal de que trata esta
Portaria, bem como a edição de atos normativos complementares que se façam necessários ao efetivo e regular
cumprimento dos procedimentos nela previstos.
Art. 18. Aplicam-se subsidiariamente a esta Portaria as disposições da Portaria MPOG n° 797, de 22 de março
de 2010, e suas alterações, que instituiu o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal.
Art. 19. Os casos omissos ou excepcionais serão avaliados pela Diretoria-Geral, que os submeterá à apreciação
da Presidência.
Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 08 de agosto de 2018.
Desembargador Dilermando Mota Pereira
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
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GABINETE DO DESEMBARGADOR IBANEZ MONTEIRO
DECISÕES E DESPACHOS

Recurso Eleitoral nº 126-30.2016.6.20.0013 (Classe 30)
Procedência: Passagem/RN (13ª Zona Eleitoral – Santo Antônio)
Assunto: Recurso Eleitoral - Direito Eleitoral – Alistamento Eleitoral – Transferência Eleitoral – Domicílio Eleitoral
Recorrente: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, por meio do Órgão Municipal (Passagem/RN)
Advogado: Luis Henrique Soares de Oliveira
Recorrida: Ana Júlia de Sousa Silvestre
Advogado: Sem advogado
Relator: Des. Ibanez Monteiro
DESPACHO
Ante a Informação de fl. 80, em que a magistrada da 13ª Zona Eleitoral deste Estado informa ter sido a Carta de
Ordem nº 50/2017 remetida ao Juízo da 5ª Zona Eleitoral do Piauí, no município de Oeiras/RN, baseada na
Certidão do Oficial de Justiça informando que a recorrida Ana Julia de Sousa Silvestre não mais possui domicílio
eleitoral no município de Passagem/RN, mas em Oeiras-PI, determino o arquivamento dos presentes autos.
Ao Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria Judiciária para as providências de estilo.
Natal, 02 de agosto de 2018.
Des. Ibanez Monteiro
Relator
Prestação de Contas n.º 51-25.2015.6.20.0000 Classe 25
Procedência: Natal/RN
Assunto: Prestação de Contas – Partido Político – Exercício Financeiro – 2014
Requerente:
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores – PT/RN
Advogados:
Alcindo Gomes de Araujo Neto e Outro
Requerente:
Eraldo Daniel de Paiva, na qualidade de Presidente
Advogada:
Berna Ignus Barros Batista de Azevedo
Requerente:
José Eduardo da Silva, na qualidade de Tesoureiro
Advogada:
Berna Ignus Barros Batista de Azevedo
Relator: Des. Ibanez Monteiro
DECISÃO
Petição protocolada por Manoel Junior Souto de Souza, atual presidente do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores, pleiteando a sua inclusão na relação processual e concessão de dilação de prazo para se
manifestar acerca do relatório para expedição de Diligência nº 56/SACEP/2017.
Defiro a inclusão do Sr. Manoel Junior Souto de Souza na relação processual na condição de atual presidente do
Diretório Estadual do PT/RN.
Compulsando os autos, é possível verificar que o ato ordinatório de fl. 268 foi publicado no Diário de Justiça
Eletrônico – DJE, deste Regional, no dia 20.07.2017 (fl. 269), estatuindo o prazo de 30 (trinta) dias para seu
cumprimento pelo Partido.
Nesse contexto, não há como ser deferido o pedido de dilação de prazo, sob pena de ser prorrogado prazo já
extinto e, na espécie, a parte não apresentou a justa causa descrita no art. 223 do Código de Processo Civil .
Ante o exposto, indefiro o pedido de dilação temporal formulado pelo Presidente do Diretório Estadual do Partido
dos Trabalhadores.
Intimar as partes para apresentarem alegações finais no prazo comum de 03 (três) dias, em consonância com o
art.40 da Resolução TSE nº 23.546/2017 .
Publique-se.
Natal, 03 de agosto de 2018.
Des. Ibanez Monteiro
Relator
Processo 0600227-47.2018.6.20.0000
RECURSO ESPECIAL NA RECLAMAÇÃO Nº 600227-47.2018.6.20.0000
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PROCEDÊNCIA: NATAL –RN
RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA LISBOA
ADVOGADOS: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA E OUTROS
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 12ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DECISÃO
Leonardo Moreira Lisboa interpôs Recurso Especial (id 19137), em face de Acórdão desta Corte (id 18702), que,
àunanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgou improcedente
os pedidos formulados na reclamação.
Em termos gerais, o apelo informa que o acórdão regional violou o art. 55, §3º e art. 57, ambos do CPC.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para “declarar a nulidade conhecer dos atos
instrutórios realizados nas AIJEs nº 54514 e 54696, bem como todos os outros que se sucederam, determinando
o retorno dos autos àinstância de piso para reunião efetiva dos feitos, devendo a Magistrada
Reclamada/Recorridas justificar o aproveitamento ou não da prova já produzida de acordo com os critérios de
conveniência e/ou oportunidade, mas submeter toda a nova prova ao crivo conjunto de todos os que fazem parte
da AIJE 33815, 545-14 e 546-96, sob pena de afronta, sobretudo, ao disposto nos arts. 55, pargráfo 3o e 57 do
NCPC.”
Éo relatório. Passo àanálise dos requisitos de admissibilidade.
Quanto àtempestividade, publicada a decisão em 19/07/2018 (id 18929) e interposto o recurso em 23/07/2018 (id
19137), satisfeito o §1º do art. 276 do Código Eleitoral.
No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade - cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma integral.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral.
Sob o fundamento da alínea “a” do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa ao art.
55, §3º e art. 57, ambos do CPC.
Logo, tendo a sobredita questão jurídica sido debatida e julgada por esta Corte, vislumbro plausível a abertura da
via especial, com fulcro na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código Eleitoral, a fim de permitir a apreciação do
tema pela Instância Superior.
Assim, diante de tudo o que aqui exposto, admito o recurso especial, em face do que dispõe o art. 276, I, “a” do
Código Eleitoral.
Intime-se a Advocacia Geral da União para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
Natal/RN, 07 de agosto de 2018.
Des. Ibanez Monteiro
Presidente em exercício

GABINETE DO JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL Nº 39-42.2016.6.20.0043 CLASSE 30
PROCEDÊNCIA: VENHA VER/RN (43ª ZONA ELEITORAL – SÃO MIGUEL)
PROTOCOLO: 18.550/2016
ASSUNTO:
RECURSO ELEITORAL – DIREITO ELEITORAL – ALISTAMETO
ELEITORAL – ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICILIO ELEITORAL
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC – MUNICIPAL (VENHA VER/RN)
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
RECORRIDO: JOÃO BOSCO ALVES BEZERRA
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
RELATOR:
JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOAL ALVES
DECISÃO
I – Relatório.
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) em Venha Ver/RN (fls. 0203) contra decisão proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral que deferiu a transferência eleitoral de JOÃO
BOSCO ALVES BEZERRA para o mencionado município.
2. Com vista dos autos (fl. 26), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto pela agremiação.
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3. Em despacho de fl. 29, foi determinada a intimação do recorrente para regularizar a representação processual,
nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c o art. 76, caput, do CPC.
4. Embora intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido, uma vez que não consta nos
autos qualquer pronunciamento de sua parte.
5. É o relatório.
II – Fundamentação.
6. De acordo com o art. 18, § 5º, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Art. 18. A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:
(...)
§ 5º Do despacho que indeferir o requerimento de transferência, caberá recurso interposto pelo eleitor no prazo
de cinco dias e, do que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de dez dias,
contados da colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos, o que deverá ocorrer nos dias 1º e 15
de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte, ainda que tenham sido exibidas ao requerente antes dessas datas
e mesmo que os partidos não as consultem (Lei nº 6.996/82, art. 8º).
7. A legislação atribui ao delegado de partido político a legitimidade para recorrer de decisões que deferem
alistamento/transferência de domicílio eleitoral.
8. Em que pese aludida legitimidade, o delegado que pretender interpor recurso deve se fazer representar por
advogado, ante a necessidade de capacidade postulatória para a prática de atos nos feitos de natureza
jurisdicional, nos termos do art. 103 do CPC, verbis:
Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil.
Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.
9. Em Questão de Ordem apreciada nos autos do RE nº 52-90.2016.6.20.0059, da relatoria do Juiz Gustavo
Smith, esta Corte Regional confirmou o entendimento sobre a necessidade de capacidade postulatória nos
recursos interpostos em processos de alistamento/transferência eleitoral. Vejamos:
RECURSO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - QUESTÃO DE ORDEM - ARTS. 67, IV, E 115, III, DO
REGIMENTO INTERNO - NECESSIDADE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA - RECURSO SUBSCRITO PELA
PARTE LEGITIMADA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE IMPUGNAÇÃO - POSSIBILIDADE APENAS DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO, NOS TERMOS DO CÓDIGO ELEITORAL - PRINCIPIOLOGIA INERENTE AOS RECURSOS
APLICÁVEL - PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE INAPLICÁVEL ANTE A EXIGÊNCIA DE ADVOGADO OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE - ARTS. 17,
§ 1º E 18, § 5º, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 21.538 - ARTS. 45, §§ 6º, 7º E 8º E 57, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL
- ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM.
A legislação eleitoral fixou a legitimidade para a interposição de recurso em matéria de alistamento, sem conferir
capacidade postulatória nem ao delegado de partido nem ao eleitor, de forma que não há, nesses casos,
nenhuma mitigação à necessidade de representação por advogado devidamente inscrito na OAB. É que não há
nenhum permissivo legal que afaste a obrigatoriedade geral de representação por advogado.
A jurisprudência que conhece dos recursos interpostos sem representação técnica confunde legitimidade
recursal com capacidade postulatória.
A legislação eleitoral sequer prevê a hipótese de "impugnação", estabelecendo que, da decisão de deferimento
ou indeferimento do pedido de inscrição ou transferência, caberá recurso (não impugnação), e já fixando a
competência deste Tribunal para processá-lo e julgá-lo, podendo tão-somente o juiz eleitoral, depois de exercer
seu juízo de retratação, nos termos do art. 267, § 6º, do Código Eleitoral, fazer subir os autos. Logo, no caso de
alistamento, estamos a tratar de recurso e, da mesma forma que se há de exigir capacidade postulatória e
legitimidade, deve-se aplicar toda a principiologia inerente aos recursos para exigir também os demais requisitos
recursais, como, apenas a título exemplificativo, regularidade formal.
Ante a exigência de interposição de recurso subscrito por advogado, não deverá entender aplicável o princípio da
informalidade, uma vez que tal peça recursal será confeccionada por profissional detentor de conhecimento
técnico-jurídico e, por essa razão, deve se sujeitar às exigências legais, as quais são dispensadas apenas
àqueles que justamente podem recorrer sem deter esse conhecimento técnico-jurídico.
Questão de ordem acolhida. (grifos nossos)
(RE nº 52-90.2016.6.20.0059, relator Juiz Gustavo Smith, DJE 14/09/2016, pags. 8-9)
10. Noutra assentada, decidiu também este Regional que a ausência de capacidade postulatória é um vício
insanável, não comportando regularização, conforme precedente abaixo transcrito:
RECURSO ELEITORAL. DIREITO ELEITORAL. ALISTAMENTO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
DOMICILIO ELEITORAL. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO SUBSCRITO POR
ADVOGADO. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A ausência de capacidade
postulatória, ao contrário da capacidade postulatória irregular, é um vício insanável que não admite
regularização. Além disso, é matéria de ordem pública, que comporta conhecimento de ofício pelo Tribunal. O
recurso interposto por pessoa que não comprovou a qualidade de advogado é ato nulo, não devendo, portanto,
ser conhecido. Não conhecimento do recurso.
(RE 91-05.2016.6.20.0054, relatora p/ o acórdão Juíza Berenice Capuxú, DJE 27/10/2017, pag. 8)
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11. No caso sob exame, tem-se que a signatária da peça recursal foi delegada de agremiação partidária, sem
indicação nos autos de que a mesma possui registro na OAB, concluindo-se, portanto, pela ausência de
capacidade postulatória para a prática do ato.
12. Ressalte-se que o partido recorrente, embora intimado para manifestar-se sobre o vício processual
detectado, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, ante a inexistência nos autos de qualquer
pronunciamento de sua parte.
13. Nessa perspectiva, verificada a ausência de capacidade postulatória da agremiação recorrente, em
inobservância ao art. 103 do CPC, vício de natureza insanável, conforme entendimento firmado por esta Corte,
impõe-se o não conhecimento do recurso por ela apresentado.
III – Dispositivo.
14. Ante o exposto, não conheço o recurso interposto pelo partido (fl. 02-03) por ausência de capacidade
postulatória da signatária da peça recursal, nos termos do art. 76, § 2º, I c/c art. 932, III, ambos do CPC.
Publique-se.
Natal, 07 de agosto de 2018.
Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz Federal

GABINETE DO JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0600005-16.2017.6.20.0000
RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0600005-16.20.0000 -PJe
PROCEDÊNCIA: NATAL/RN RECORRENTE: GILVANIR DE SOUZA MARTINS ADVOGADO: GUSTAVO
MARTINS NEVES RECORRIDO: JUÍZO DA 10ª ZONA ELEITORAL - JOÃO CÂMARA/RN LITISCONSORTE
PASSIVO: VALERIA JACIARA SEVERIANO COSTA ADVOGADO: MAX BRUNO ALVES
DESPACHO
Gilvanir de Souza Martins interpôs Recurso Ordinário, com fundamento no art. 18 da Lei nº 12.016/2009 (ID
19706), em face do Acórdão desta Corte (ID 19369) que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de
inadequação da via eleita e inépcia da inicial; no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, denegou a segurança, entendendo que o Juízo Eleitoral não atuou fora dos limites legais, mas
apenas atualizou a situação do partido político e dos seus candidatos com base em decisão transitada em
julgado deste Regional, não destinando os para a legenda.
Intimar a União e o recorrido para, querendo, ofertarem contrarrazões, no prazo legal.
Na sequencia, com ou sem manifestação, remeter os autos ao C. Tribunal Superior Eleitoral, na forma do art.
277, parágrafo único do Código Eleitoral1.
Publique-se.
Natal/RN, 07 de agosto de 2018.
Des. Ibanez Monteiro Presidente em exercício
1Art. 277 (...)
Parágrafo único. Juntadas as razões do recorrido, serão os autos remetidos ao Tribunal Superior.
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
GABINETE DO JUIZ AUXILIAR RICARDO TINOCO DE GÓES
DECISÕES E DESPACHOS DE JUIZ AUXILIAR

Processo 0600382-50.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO Nº 0600382-50.2018.6.20.0000 RELATOR: JUIZ AUXILIAR RICARDO TINOCO DE GÓES
REPRESENTANTE: ROGERIO SIMONETTI MARINHO ADVOGADO: FELIPE SIMONETTI MARINHO DA
SILVEIRA - OAB/RN 7634 REPRESENTADO: LUIZ GONZAGA CAVALCANTE DANTAS PROCEDÊNCIA:
CARNAUBAIS/RN
DECISÃO
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Trata-se de Representação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO
em desfavor de LUIZ GONZAGA CAVALCANTE DANTAS, por propaganda eleitoral antecipada negativa
decorrente de postagens publicada em blog administrado pelo Representado.
Sustenta, em síntese, que os fatos divulgados no blog “CARNAUBAIS PARA TODOS”
(carnaubaisparatodos.blogspot.com), por meio do link http://carnaubaisparatodos.blogspot.com/2018/07/quantose-quais-vereadores-em.html?m=1, "(...)apresenta conteúdo inverídico que não condiz com a atuação legislativa
do Representante, configurando, pois, uma noticia falsa que deve ser energicamente combatida pelo Poder
Judiciário, a fim de que não se repita, conforme ilustrado no recorte abaixo". (ID 20338)
Aduz que “A liberdade de expressão deve se restringir a retratar a realidade dos fatos, sem agredir de forma
falaciosa a imagem de terceiros. In casu, não se trata de uma notícia negativa acerca do Representado, mas sim
notícias que não retratam a verdade acerca de sua conduta e posicionamento, razão pela se faz necessária a
intervenção do Poder Judiciário, para minimizar com as consequências decorrentes da fake news.”
Destacam que a divulgação da postagem, a qual tratam como fake news, caracteriza propaganda antecipada
negativa, com potencial de interferência no pleito que se avizinha.
Liminarmente, requerem "a remoção imediata do conteúdo inverídico, bem como determinar que o Representado
se abstenha de realizar novas postagens com esse viés, sob pena da incidência de multa diária a ser aplicada
por esse Juízo, com a finalidade de coibir a prática das fake news, prestigiando assim os princípios da igualdade,
isonomia e lisura do pleito eleitoral e com fundamento no art. 25, §2º da Resolução nº 23.551/2017 do TSE".
Éo que importava relatar neste momento.
Passo a apreciar a liminar requerida.
A concessão de liminar requer a presença conjugada dos requisitos da probabilidade do direito invocado ( fumus
boni juris) e do perigo da demora ( periculum in mora), ex vi do art. 300 do CPC, aplicado subsidiariamente ao
processo eleitoral, por força do art. 15 do CPC.
A probabilidade do direito se caracteriza pela plausibilidade do direito alegado pelo requerente, isto é, pela
existência de uma pretensão que éprovável.
Pois bem, da análise perfunctória dos fatos narrados na exordial, constata-se o conflito entre direitos
fundamentais assegurados constitucionalmente, quais sejam, a liberdade de expressão, do pensamento e dos
meios de comunicação em face do direito àimagem.
No caso, o demandante alega que houve a disseminação de postagens inverídicas através de um blog da
propriedade do demandado, cujo teor das notícias não condiz com a sua atuação no exercício do seu mandato
legislativo.
Requer, em caráter liminar, a remoção do conteúdo inverídico postado e a determinação de que o Representado
se abstenha de realizar novas postagens com este viés.
De início, éessencial destacar que a legislação eleitoral dispõe, no art. 36 da Lei n.º 9.405/97, que a propaganda
eleitoral regular épermitida após o dia 15 de agosto do ano eleitoral.
Observa-se, igualmente, que o art. 36-A, da Lei das Eleições, autoriza os denominados atos de pré-campanha
pelos atores envolvidos na disputa eleitoral e meios de comunicação social, desde que não haja pedido explícito
de votos.
A liberdade de expressão, albergada no rol dos direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição da República,
desfruta de uma posição preferencial ( preferred position) no Estado democrático brasileiro, por ser uma précondição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.
Naturalmente, aqueles que exercem mandato eletivo, seja no Poder Executivo ou Legislativo, por força da
natureza pública do cargo que ocupam, devem arcar com o ônus da crítica política em face de sua atuação como
gestor ou legislador.
A crítica política, ainda que contundente, encontra-se dentro dos limites traçados pela Constituição para o direito
de liberdade de pensamento e de expressão, embora possa provocar nos envolvidos algum sentimento de
insatisfação pessoal, não ésuficiente para macular o equilíbrio do pleito eleitoral.
O que significa dizer que a mitigação dos direitos fundamentais da liberdade de pensamento, de expressão e de
liberdade de imprensa deve sempre ser excepcional, cabendo a parte que requer a sua supressão o ônus da
argumentação.
Comungando desta orientação, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou em diversas situações sobre o
conflito entre o direito de expressão e liberdade de imprensa em face dos direitos da personalidade. No
julgamento da Reclamação nº 22.328, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, destaco os trechos abaixo
que considero bastante pertinentes para o caso em discussão:
“11. A Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e
imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses
juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre
direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa
dizer que seu afastamento éexcepcional, e o ônus argumentativo éde quem sustenta o direito oposto.
Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas
restritivas de liberdade de expressão. 22. (...)no mundo atual, no qual se exige que a informação circule cada vez
mais rapidamente, seria impossível pretender que apenas verdades incontestáveis fossem divulgadas pela
mídia. Em muitos casos, isso seria o mesmo que inviabilizar a liberdade de informação, sobretudo de informação
jornalística, marcada por juízos de verossimilhança e probabilidade. Assim, o requisito da verdade deve ser
compreendido do ponto de vista subjetivo, equiparando-se àdiligência do informador, a quem incumbe apurar de
forma séria os fatos que pretende tornar públicos. (...) 36. O uso abusivo da liberdade de expressão pode ser
reparado por mecanismos diversos, que incluem a retificação, a retratação, o direito de resposta, a
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responsabilização civil ou penal e a interdição da divulgação. Somente em hipóteses extremas se deverá utilizar
a última possibilidade. Nas questões envolvendo honra e imagem, por exemplo, como regra geral será possível
obter reparação satisfatória após a divulgação, pelo desmentido –por retificação, retratação ou direito de
resposta –e por eventual reparação do dano, quando seja o caso. 37. Da posição de preferência da liberdade de
expressão deve resultar a absoluta excepcionalidade da proibição de publicações, reservando-se essa medida
aos raros casos em que não seja possível a composição posterior do dano que eventualmente seja causado aos
direitos da personalidade ou a reparação mediante direito de resposta, retificação ou retratação. A opção por
uma dessas alternativas tem a inegável vantagem de não sacrificar totalmente nenhum dos valores envolvidos,
realizando a ideia de ponderação. 38. A conclusão a que se chega, portanto, éa de que o interesse público na
divulgação de informações –reiterando-se a ressalva sobre o conceito já pressupor a satisfação do requisito da
verdade subjetiva –épresumido. A superação dessa presunção, por algum outro interesse, público ou privado,
somente poderá ocorrer, legitimamente, nas situações-limite, excepcionalíssimas, de quase ruptura do sistema.
Como regra geral, não se admitirá a limitação de liberdade de expressão e de informação, tendo-se em conta a
já mencionada posição preferencial (preferred position) de que essas garantias gozam. 39. A análise dos
parâmetros acima enumerados demonstra, em juízo liminar, que todos eles apontam no mesmo sentido: a
decisão reclamada impôs censura a uma publicação jornalística em situação que não admite esse tipo de
providência. Diante disso, a solução adequada éa de restabelecer o direito de divulgação da notícia pela
reclamante, podendo o interessado, se desejar, valer-se de outros meios –que não a censura –para postular
direitos que considere tenham sido violados."
No que tange àanálise da veracidade dos fatos impugnados em sede de cognição sumária, não vislumbro abuso
extremo a ponto de merecer uma intervenção do Judiciário sem que seja dada a outra parte a oportunidade de
se manifestar nos autos.
Lendo detidamente a notícia impugnada, épossível identificar a menção àatuação do Representante como relator
da reforma trabalhista, bem como sua posição na votação de diversos outros tópicos relevantes, posições estas
que claramente provocaram indignação no Representado, conforme se observa do tom dos seus comentários.
Neste mesmo sentido, o Ministro Luis Roberto Barroso, ao apreciar pedido liminar contido na Reclamação nº
22.328, assim se manifestou:
“29. Nessa perspectiva, em sede de cognição sumária, entendo que a matéria em exame atende ao requisito da
veracidade, porque aparentemente não se trata de divulgação deliberada de informação que se sabe falsa, mas
sim de informações plausíveis, obtidas, em boa parte, através de entrevista realizada com o autor da ação que
corre no TJ/RJ, e de informações obtidas junto a pessoas que com ele travaram relações, ainda que pontuais.”
Éo caso dos autos.
O que se denota, prima facie, éa crença pessoal do Representado, ao emitir um juízo de valor sobre a postura do
Representante acerca de temas públicos que lhe são caros, nos quais houve de fato a atuação do parlamentar,
ora Representante, e qual será a postura de terceiros em face destas circunstâncias.
Este Magistrado, nos autos da Representação nº 0600379-95.2018.6.20.0000, já teve a oportunidade de se
manifestar em caso análogo entre as mesmas partes, envolvendo notícia distinta no mesmo blog, cujo raciocínio
ali exposto se aplica perfeitamente ao caso ora em discussão:
"De ver, num primeiro lance de olhar, que as alegações que conduzem àsustentação de que foram veiculadas
notícias falsas não se escudam em provas, mesmo inidiciárias, que tragam a este Juízo, ainda que no exercício
de cognição sumária, um mínimo de convencimento sobre a probabilidade do direito afirmado.
Édizer: mesmo que num dado sentido interpretativo as notícias acarretem algum sentimento de ofensa pessoal
ao representante, o fundamento central de sua irresignação, sediado na existência de conteúdo falso, não se
encontra minimamente demonstrado. Disso resulta, então o não preenchimento de pressuposto indispensável ao
deferimento da liminar."
A exposição de uma ideia pessoal a respeito da conduta de pessoas públicas no exercício do mandato eleitoral,
ainda que possa obliquamente interferir para que algumas pessoas não votem no deputado não significa que
esteja havendo um pedido, mesmo que implícito, de não apoio. Essa possibilidade antes dita resulta de uma álea
natural ao jogo democrático.
Registre-se que as afirmações foram postas em primeira pessoa, quer dizer, expõem uma percepção individual
do representado sobre a visão do eleitorado. Com isso, não se observa que o representado fala pela população
ou induz diretamente qualquer tomada de posição a respeito do pleito eleitoral. Limita-se, assim, a evidenciar a
sua visão monolítica, dentro, pois, da esfera de garantia constitucional retrocitada.
Ausente um dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, o fumus boni juris,
despicienda se torna a apreciação do periculum in mora.
Por fim, observo a existência de pedido de decretação do segredo de justiça no presente feito, contudo, não há
fundamento legal que embase tal pretensão, haja vista que, das ações eleitorais, a única que admite o segredo
de justiça, por expressa previsão constitucional neste sentido, éa ação de impugnação de mandato eletivo.
Neste aspecto, boa parte da doutrina critica o segredo de justiça, inclusive para a AIME, por considerar
incompatível com os valores e princípios agasalhados na Constituição Federal. Por todos, trago a brilhante lição
de José Jairo Gomes, em sua obra Direito Eleitoral, 14ª edição, fl. 899:
"De qualquer sorte, nada justifica que a ação em foco seja processada sob segredo de justiça. Essa
determinação afigura-se incompatível com os valores e princípios agasalhados na Lei Maior. Menos ainda se a
compreende considerando-se que não há sigilo nas demais ações tipicamente eleitorais e que algumas delas
podem fundamentar-se em fatos idênticos ao da impugnatória de mandato eletivo. Acresce que o direito
fundamental ao segredo deve sofrer restrição em relação ao homem público, sobretudo quando estiverem em
jogo situações inerentes àsua atuação política. De outro modo, não haverá espaço para que o cidadão forme
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 137

Natal, quinta-feira, 9 de agosto de 2018

Página 13

adequadamente sua consciência política. Como poderá o eleitor escolher bem os governantes se as informações
desabonadoras acerca dos candidatos lhe são sonegadas?"
Ante o exposto, com fulcro na ausência de um dos requisitos do art. 300 CPC, INDEFIRO a tutela de urgência
requerida, sem prejuízo de nova análise quando da decisão do mérito.
Encaminhem-se os autos àSecretaria Judiciária para que providencie imediatamente a citação do Representado
para que exerça seu direito de defesa, no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 8º da Resolução nº
23.547/2017 do TSE.
Proceda-se a retirada do segredo de justiça do presente feito por ausência de fundamento legal.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Natal/RN, 7 de agosto de 2018.
RICARDO TINOCO DE GÓES Juiz Auxiliar

GABINETE DO JUIZ AUXILIAR ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
DECISÕES E DESPACHOS DE JUIZ AUXILIAR

Processo 0600383-35.2018.6.20.0000
DECISÃO
Trata-se de Representação, com pedido liminar, ajuizada por ROGERIO SIMONETTI MARINHO em desfavor de
FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO MAURICIO, por propaganda eleitoral antecipada negativa decorrente de
divulgação de áudio, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, além de postagens com
conteúdo negativo no Blog São Tomé na Mídia. Sustenta, em resumo, que “o conteúdo do áudio faz menção
àsituação absolutamente inverídica, eis que informa seus destinatários que o Representante foi responsável pela
reforma previdenciária que teria majorado a idade mínima da aposentadoria rural, da mulher de 55 anos para 60
anos e do homem de 60 anos para 65 anos” (ID 20344, p. 3). Destaca, ainda, que a circulação de declarações
inverídicas a respeito do Representante, as quais são tratadas como fake news, caracterizaria propaganda
antecipada negativa, com potencial de interferir no resultado do pleito que se aproxima. Quanto ao perigo da
demora, aduz que este “se evidencia ainda no efeito instantâneo com que as informações se proliferam nas
redes sociais causando dano irreparável àimagem de candidatos e pré-candidatos, como éo caso em tela” (ID
20344, p. 11). Pleiteia, ao final, a concessão de liminar para que se determine “a imediata remoção do conteúdo
inverídico, bem como determinar que o Representado se abstenha de realizar novas postagens com esse viés,
sob pena da incidência de multa diária a ser aplicada por esse Juízo, com a finalidade de coibir a prática das
fake news , prestigiando assim os princípios da igualdade, isonomia e lisura do pleito eleitoral e com fundamento
no art. 25, §2º da Resolução nº 23.551/2017 do TSE” (ID 20344, p. 13). Pede, ainda, o Representante, que “no
mérito, que seja confirmada a tutela liminar, bem como que seja reconhecida a infração do Representado da
regra inserida no art. 325 do Código Eleitoral, coadjuvado pelo art. 86 da Resolução nº 23551/2017 do TSE, para
evitar a disseminação de notícias falsas que comprometam a imagem do Segundo Representante, a aplicação
de multa pelo descumprimento da decisão dentro do prazo determinado, deverá se reverter em favor da União
(art. 33, §7º, Resolução); 5. Que toda e qualquer publicação seja realizada nome do advogado FELIPE
SIMONETTI MARINHO DA SILVEIRA, inscrito na OAB/RN sob o nº 7634; 6. Que o processo seja encaminhado
àPolicia Federal para adoção das medidas inerentes a espécie; 7. Por fim solicita que o feito transcorra em
segredo de justiça a fim de preservar o direito de imagem do pré-candidato” (ID 20344, p. 13-14). Éo relatório.
Decido. Desde logo, assente-se que a concessão de liminar requer a presença conciliada da plausibilidade do
direito invocado e do perigo da demora, ex vi do art. 300 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo
eleitoral, por força do art. 15 do CPC. Nesse aspecto, a apreciação quanto àpresença de tais requisitos
subsume-se a uma análise perfunctória dos elementos trazidos ao conhecimento deste Juízo pelo autor da
demanda, em sua petição inicial. No que diz respeito àplausibilidade do direito invocado, o fumus boni juris, não
vislumbro, ao menos nesse iter processual, o preenchimento de tal requisito. Malgrado a afirmação do
Representante de que foi “o conteúdo da postagem realizada pelo Representado em seu blog” (ID 20344, p. 2),
não há nos autos a precisa indicação da Uniform Resource Locator (URL), para o fim previsto no art. 33, §3º, da
Resolução nº 23.551/2017 do TSE. Como se não bastasse, após detida consulta ao blog São Tomé na Mídia,
não foi detectada a veiculação da notícia constante na inicial. Bem se vê, não há elementos suficientes para que
esta Magistrada tome uma decisão com caráter de tutela jurisdicional sumária e não definitiva, sobretudo quando
se está diante da possibilidade de restrição de direito fundamental, qual seja a liberdade de expressão,
assegurada constitucionalmente e que se constitui em um dos pilares da democracia. De ver, num primeiro lance
de olhar, que as alegações que conduzem àsustentação de que foram veiculadas notícias falsas não se
escudam em provas, mesmo indiciárias, que tragam a este Juízo, ainda que no exercício de cognição sumária,
um mínimo de convencimento sobre a probabilidade do direito afirmado. Vale dizer, mesmo que num dado
sentido interpretativo as notícias acarretem algum sentimento de ofensa pessoal ao representante, o fundamento
central de sua irresignação, sediado na existência de conteúdo falso, não se encontra minimamente
demonstrado. Disso resulta, então, o não preenchimento de pressuposto indispensável ao deferimento da
liminar. Ultimado o contraditório, com a apresentação da defesa do Representado e a angularização da relação
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jurídica processual, nada obsta que esta Magistrada reaprecie o pedido liminar, quando então disporá da
argumentação de ambas as partes, dando subsídios para decidir acerca da ponderação dos direitos
fundamentais em discussão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, sem prejuízo de nova
análise quando da decisão do mérito. INDEFIRO, outrossim, o pedido de tramitação em segredo de justiça, por
não se enquadrar o caso dos autos em nenhuma das ressalvas previstas no art. 189 do CPC. Encaminhem-se
os autos àSecretaria Judiciária para que providencie, imediatamente, a citação do Representado para que
exerça seu direito de defesa, no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 8º da Resolução nº 23.547/2017 do
TSE. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Natal/RN, 6 de agosto de 2018.
ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
Juíza Auxiliar
Processo 0600451-82.2018.6.20.0000
DECISÃO
Trata-se de Representação, com pedido liminar, ajuizada por ROGERIO SIMONETTI MARINHO em desfavor de
TIRSO RENATO DANTAS, por propaganda eleitoral antecipada negativa decorrente de postagem de conteúdo,
no “Blog do Primo” (http://blogdoprimo.com.br), envolvendo o Representante. Sustenta, em síntese, que o
“Representado escreveu em seu Blog, no dia 04/08/2018, que garçons haviam se recusado àatender o
Representante
em
represália
àedição
da
reforma
trabalhista.
O
link:
http://blogdoprimo.com.br/2018/08/04/boicote-garcons-nao-querem-atender-odeputado-rogerio-marinho/
,
apresenta o conteúdo inverídico ora relatado, configurando, pois, uma noticia falsa que deve ser energicamente
combatida pelo Poder Judiciário, a fim de que não se repita” (ID 20445, p. 2-3). Afirma, ainda, que o
“Representante jamais foi retaliado por garçons em quaisquer estabelecimentos que esteve presente, muito pelo
contrário sempre sendo bem atendido” (ID 20445, p. 4). Destaca, ainda, que a circulação de declarações
inverídicas a respeito do Representante, as quais são tratadas como fake news, caracterizaria propaganda
antecipada negativa, com potencial de interferir no resultado do pleito que se aproxima. Quanto ao perigo da
demora, aduz que este “se evidencia ainda no efeito instantâneo com que as informações se proliferam nas
redes sociais causando dano irreparável àimagem de candidatos e pré-candidatos, como éo caso em tela” (ID
20445, p. 12). Pleiteia, ao final, “o deferimento da tutela liminar pleiteada, para determinar a imediata remoção do
conteúdo inverídico, bem como determinar que o Representado se abstenha de realizar novas postagens com
esse viés, sob pena da incidência de multa diária a ser aplicada por esse Juízo, com a finalidade de coibir a
prática das fake news , prestigiando assim os princípios da igualdade, isonomia e lisura do pleito eleitoral e com
fundamento no art. 22, §1 e §2º e art. 25, §2º da Resolução nº 23.551/2017 do TSE” (ID 20445, p. 14). Pede,
ainda, o Representante: “que seja confirmada a tutela liminar, bem como que seja reconhecida a infração do
Representado da regra inserida no art. 325 do Código Eleitoral, coadjuvado pelo art. 86 da Resolução nº
23.551/2017 do TSE, para evitar a disseminação de notícias falsas que comprometam a imagem do Segundo
Representante, a aplicação de multa pelo descumprimento da decisão dentro do prazo determinado, deverá se
reverter em favor da União (art. 33, §7º, Resolução); 5. Que toda e qualquer publicação seja realizada nome do
advogado FELIPE SIMONETTI MARINHO DA SILVEIRA, inscrito na OAB/RN sob o nº 7634; 6. Que o processo
seja encaminhado àPolicia Federal para adoção das medidas inerentes a espécie” (ID 20445, p. 14). Éo relatório.
Decido. Desde logo, assente-se que a concessão de liminar requer a presença conciliada da plausibilidade do
direito invocado e do perigo da demora, ex vi do art. 300 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo
eleitoral, por força do art. 15 do CPC. Nesse aspecto, a apreciação quanto àpresença de tais requisitos
subsume-se a uma análise perfunctória dos elementos trazidos ao conhecimento deste Juízo pelo autor da
demanda, em sua petição inicial. No que diz respeito àplausibilidade do direito invocado, o fumus boni juris, não
vislumbro, ao menos neste iter processual, o preenchimento de tal requisito. Tomando por base os elementos
probatórios já coligidos, verifica-se que a discussão jurídica paira sobre a veracidade dos relatos publicados no
blog de responsabilidade do Representado. Cuida, especificamente, da suposta não receptividade àpessoa do
Representante, em restaurante de Brasília e churrascaria de Natal, manifestada pela categoria dos garçons, em
sinal de descontentamento pela aprovação da reforma trabalhista. Com efeito, a matéria impugnada diz respeito
a assunto relacionado àatuação do Representante como parlamentar, levando em consideração a qualidade de
relator da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. Àguisa de análise preliminar, cabe assinalar que
críticas, ainda que contundentes, quando dirigidas àatuação política de pretenso candidato àreeleição, não
configuram ilegalidade, estando protegidas pelo direito àlivre manifestação do pensamento. Nesse sentir,
convém ressaltar que não há elementos suficientes para que esta Magistrada tome uma decisão com caráter de
tutela jurisdicional sumária ou não definitiva, sobretudo quando se está diante da possibilidade de restrição de
direito fundamental, qual seja a liberdade de expressão, assegurada constitucionalmente e que se constitui em
um dos pilares da democracia. De ver, num primeiro lance de olhar, que as alegações que conduzem
àsustentação de que foram veiculadas notícias falsas não se escudam em provas, mesmo indiciárias, que
tragam a este Juízo, ainda que no exercício de cognição sumária, um mínimo de convencimento sobre a
probabilidade do direito afirmado. Não obstante as notícias tidas como falsas possam acarretar algum sentimento
de ofensa pessoal ao Representante, o fundamento central de sua irresignação não se encontra minimamente
demonstrado. Disso resulta, então, o não preenchimento de pressuposto indispensável ao deferimento da
liminar. Ultimado o contraditório, com a apresentação da defesa do Representado e a angularização da relação
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jurídica processual, nada obsta que esta Magistrada reaprecie o pedido liminar, quando então disporá da
argumentação de ambas as partes, dando subsídios para decidir acerca da ponderação dos direitos
fundamentais em discussão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, sem prejuízo de nova
análise quando da decisão do mérito. Encaminhem-se os autos àSecretaria Judiciária para que providencie,
imediatamente, a citação do Representado para que exerça seu direito de defesa, no prazo de 2 (dois) dias, nos
termos do art. 8º da Resolução nº 23.547/2017 do TSE. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Natal/RN, 7 de agosto de 2018.
ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
Juíza Auxiliar
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA Nº 264/2018 DG
Altera o quadro de substitutos de função comissionada da SALM/CMP/SAO.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, em substituição, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, XXVIII, do Regulamento da
Secretaria, combinado com a Portaria nº 304/2015-GP, e tendo em vista o que consta do PAE n.º 9.072/2018,
Considerando o disposto no artigo 38 da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada pela Lei n.º 9.527, de
10/12/1997, e observados os critérios estabelecidos na Portaria n.º 580/2005-GP, de 21/09/2005, que disciplina o
pagamento de substituição pelo exercício de função comissionada e cargo em comissão do Quadro deste
Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o quadro de substitutos eventuais de titular de função comissionada vinculada à Seção de
Almoxarifado/CMP/SAO, conforme o quadro abaixo:
Função Comissionada
FC.6 – Chefe de Seção

Substituto eventual
2º Carlos Monteiro Melo (Ef.: 17/07/2018)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos às datas especificadas no
quadro do art. 1º, revogando-se todas as disposições em contrário.
Natal, 7 de agosto de 2018.
Vivianna Câmara Tavares de Sena Fernandes
Diretora-Geral em substituição

SECRETARIA JUDICIÁRIA
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ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Processo 0600455-22.2018.6.20.0000
EDITAL Nº 07/2018 - CAND
A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de
Processamento de Feitos, em conformidade com o art. 35, da Resolução TSE nº 23.548/2017, faz saber aos
interessados, que foram apresentados nesta unidade, pelo RENOVA RN I (PSL, PSC, DC, PV,
SOLIDARIEDADE) (RCAND PJe nº 06003617420186200000), os pedidos de registro dos(as) candidatos abaixo
relacionados, para concorrerem às Eleições de 07/10/2018:
CARGO: DEPUTADO FEDERAL
Número/Nome
4343 - BERTONNE BORGES MARINHO

Opção de nome
BERTONE

Nº do Processo
06004552220186200000

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 64/90, c/c art.38 da Resolução TSE nº 23.548/2017, caberá a
qualquer candidato(a), partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste edital, impugnar, em petição fundamentada, o(s) pedido(s) de registro de
candidatura(s).
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos poderá dar notícia de
inelegibilidade, nos termos do art. 42 da referida Resolução.
O acesso ao inteiro teor dos autos digitais dar-se-á no seguinte endereço eletrônico:https://pje.trern.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Natal/RN, 02 de Agosto de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ
Processo 0600454-37.2018.6.20.0000
EDITAL Nº 06/2018 - CAND
A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de
Processamento de Feitos, em conformidade com o art. 35, da Resolução TSE nº 23.548/2017, faz saber aos
interessados, que foram apresentados nesta unidade, pelo(a) RENOVA RN II (PV, SOLIDARIEDADE) (RCAND
PJe nº 06003089320186200000), os pedidos de registro dos(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), para
concorrerem às Eleições de 07/10/2018:
CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Número/Nome
Opção de nome
43000 - KATIANE MEDEIROS KATIANE MEDEIROS
FIGUEIREDO

Nº do Processo
06004543720186200000

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 64/90, c/c art.38 da Resolução TSE nº 23.548/2017, caberá a
qualquer candidato(a), partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste edital, impugnar, em petição fundamentada, o(s) pedido(s) de registro de
candidatura(s).
No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos poderá dar notícia de
inelegibilidade, nos termos do art. 42 da referida Resolução.
O acesso ao inteiro teor dos autos digitais dar-se-á no seguinte endereço eletrônico:https://pje.trern.jus.br:8443/pje-web/login.seam.
Natal/RN, 02 de Agosto de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ
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PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento n.º 65/2018
Os processos abaixo relacionados constarão da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do dia
14/08/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PETIÇÃO N.º 0600126-10.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico – PJE)
ORIGEM: MOSSORÓ-RN
RELATOR: ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS PEREIRA
ASSUNTO: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - VEREADOR
PETICIONANTE: JOAO GENTIL DE SOUSA NETO
ADVOGADOS: CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA e outros
PETICIONADO: PARTIDO VERDE
2
RECURSO ELEITORAL Nº 377-09.2016.6.20.0013
ORIGEM: VÁRZEA-RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de
Contas - De Candidato - Cargos - Cargo - Vereador - Eleições - Eleição Proporcional - Recursos Financeiros de
Campanha Eleitoral - Contas - Contas - Apresentação de Contas - Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas
RECORRENTE(S): JOSÉ ROSIVALDO SILVA
ADVOGADOS: CELSO MEIRELES NETO e Outro
NATAL/RN, 8 de agosto de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
02ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 37-30.2018.6.20.0002 ¿ Classe 25 - Protocolo: 5.224/2018
Assunto: Prestação de Contas – Exercício 2017
Interessado(a): Partido Comunista do Brasil – PCdoB – Direção Municipal de Natal
Interessado(a): George Luiz Rocha da Câmara, Presidente
Interessado(a): Maria da Glória Santos Nogueira, Tesoureira
ADV. RODRIGO ROCHA DE MACEDO – OAB/RN: 6545
ADV. JULIANE ENEDINA DA SILVA RUFINO – OAB/RN: 10427

INTIMAÇÃO
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Pela presente fica o(a) agremiação(a) e seus responsáveis, identificado(s) na epígrafe, INTIMADO(S) para, no
prazo de 20(vinte) dias, apresentar as peças legais faltantes (art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/2015),
apontadas no Relatório Preliminar, conforme discriminado abaixo, nos termos do art. 34, § 3º da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
PROVIDENCIAR E APRESENTAR AS SEGUINTES PEÇAS E DOCUMENTOS:
1- Comprovante de envio, à Receita Federal, da escrituração contábil digital;
2- Demonstrativo dos fluxos de caixa
Observação: o horário de atendimento ao público no Cartório Eleitoral é das 8h00min as 14h00min.

Natal/RN, 08/08/2018.
DE ORDEM, Atenciosamente,
Sandra Regina da Silva Pegado
Técnica Judiciária

05ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 26/2018
LISTA DE APOIAMENTO Á FORMAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
O Excelentíssimo Dr. FELIPE L. M. BARROS, Juíz Eleitoral desta 5ª Zona, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a quem interessar possa, em especial às agremiações partidárias, que o partido em formação
PARTIDO UNIDADE POPULAR - UP – apresentou a esta 5ª Zona Eleitoral, em 03/08/2018, Oficio nº 054/2018,
protocolizado sob nº 11481/2018, contendo 76 fichas de apoiamento (Lote RN00050000005), para que sejam
conferidas as assinaturas nelas consignadas e atestadas via sistema próprio, visando à criação do referido
partido. FAZ SABER, por fim, que a Lista de Apoiamento apresentada pela supramencionada agremiação
partidária em formação encontra-se à disposição de todos e que, com esteio no art. 11, 12, 13 e 14 da Res. TSE
n.º 23.465/2015, os dados nela constantes poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de cinco dias, contados da publicação deste Edital. Para que se lhe dê ampla
divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral fosse publicado o Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, bem como afixada cópia do mesmo no local de costume. Dado e
passado nesta cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, aos três dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezoito (03/08/2018). Eu, _______, Lívia Viana Bezerra Maia, Técnica Judiciária, preparei e conferi
este Edital, que vai assinado pelo MM Juiz.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral
EDITAL N.º 27/2018
LISTA DE APOIAMENTO Á FORMAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
O Excelentíssimo Dr. FELIPE L. M. BARROS, Juíz Eleitoral desta 5ª Zona, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a quem interessar possa, em especial às agremiações partidárias, que o partido em formação
PARTIDO UNIDADE POPULAR - UP – apresentou a esta 5ª Zona Eleitoral, em 03/08/2018, Oficio nº 038/2018,
protocolizado sob nº 11481/2018, contendo 74 fichas de apoiamento (Lote RN00050000004), para que sejam
conferidas as assinaturas nelas consignadas e atestadas via sistema próprio, visando à criação do referido
partido. FAZ SABER, por fim, que a Lista de Apoiamento apresentada pela supramencionada agremiação
partidária em formação encontra-se à disposição de todos e que, com esteio no art. 11, 12, 13 e 14 da Res. TSE
n.º 23.465/2015, os dados nela constantes poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de cinco dias, contados da publicação deste Edital. Para que se lhe dê ampla
divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral fosse publicado o Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, bem como afixada cópia do mesmo no local de costume. Dado e
passado nesta cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, aos três dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezoito (03/08/2018). Eu, _______, Lívia Viana Bezerra Maia, Técnica Judiciária, preparei e conferi
este Edital, que vai assinado pelo MM Juiz.
Felipe L. M. Barros
Juiz Eleitoral
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07ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

RP n.º 213-62.2016.6.20.0007
Representado: Kericlis Alves Ribeiro (e outros)
Advogado: Francisco Alexsandro França de Amorim – OAB/RN 8977
DECISÃO
Trata-se de pedido de parcelamento de multa que foi aplicada por meio da Sentença proferida às fls. 40-41v, e
confirmada em segunda e terceira instância, condenando os representados ao pagamento de multa aplicada
individualmente no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais).
Conforme certidão de fls. 194, o trânsito em julgado da decisão deu-se em 14/06/2018.
Instruiu o representado seu pedido com subestabelecimento de novo advogado e contracheque em seu nome,
de competência 06/2018, que comprova um rendimento bruto mensal no valor de R$ 1.920,00 (um mil e
novecentos e vinte reais). Requereu, por fim, a amissão de certidão de quitação circunstanciada.
É o relatório.
A Lei n.º 9.504/97, dispõe em seu art. 11º, § 8º, inciso III (com redação dada pela Lei n.º 13.488/17) e § 11 (com
redação dada pela Lei n.º 12.034/09) sobre o parcelamento das multas eleitorais, nos seguintes temos:
§ 8º, III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em
até sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso
de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá
estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites;
§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste artigo, as regras de
parcelamento previstas na legislação tributária federal.
Reiteradamente os tribunais eleitorais pátrios têm reconhecido a possibilidade de tal parcelamento, conforme
arestos transcritos abaixo:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DA VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA ATOS, DECISÕES OU DESPACHOS DOS JUÍZES
ELEITORAIS (ART. 265 DO CÓDIGO ELEITORAL). PEDIDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA
DA LEI Nº 10.522/02 AO PARCELAMENTO DAS PENAS DE MULTA APLICADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL
(ART. 11 §§8º E 11, DA LEI Nº 9.504/97, ACRESCENTADOS PELA LEI Nº 12.034/2009). VIABILIDADE DO
FRACIONAMENTO DESDE QUE SUA CONCESSÃO NÃO DESCARACTERIZE O CARÁTER SANCIONADOR
DA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES, TOTALIZANDO UMA DÍVIDA DE GRANDE MONTA. RECURSO
PROVIDO PARA DEFERIR O PARCELAMENTO EM DEZ VEZES. (TRE-SP - RE nº 579084.2010.6.26.0000/Ilha Bela/SP – Relator: Penteado Navarro – DJ 16/12/2010)
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
FÍSICA. ART. 23, § 1.º, INCISO I, E § 3.º, DA LEI N.º 9.504/97. INTERPOSIÇÃO PELA PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PERANTE ESTE TRIBUNAL REGIONAL. TEMPESTIVIDADE. JULGADO DO
COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS. ATOS PROCESSUAIS APROVEITADOS.
DECADÊNCIA AFASTADA. PARTE LEGÍTIMA. DOAÇÃO ACIMA DOS 10% DO FATURAMENTO BRUTO DO
ANO ANTERIOR AO PLEITO. MULTA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO. [...] Correto o parcelamento
da multa, nesta jurisdição, a teor da Lei n.º 12.034/2009, que introduziu o § 11 ao art. 11 da Lei n.º 9.504/97,
permitindo o parcelamento segundo as regras previstas na legislação tributária federal e, dentre elas, está a Lei
n.º 10.522/02, que trata da possibilidade de parcelamento de débitos perante a Fazenda Nacional em até
sessenta vezes. (TRE-MS - RE nº 36192/Dourados/MS – Relator: Amaury da Silva Kuklinski – DJE 15/02/2012 –
p.6)
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Não resta dúvida, pois, quanto à competência deste Juízo em processar e julgar o parcelamento pretendido e
acompanhar o seu cumprimento, na forma da lei tributária federal, sendo aplicável, no presente caso, o disposto
no art. 11, § 8º, inciso III, da Lei nº 9.504/97, a qual prevê, a possibilidade de parcelamento em até 60 (sessenta)
parcelas, ou em número maior, a fim de que a parcela mensal não ultrapasse o limite de 5% da renda mensal do
apenado, quando pessoa física.
Alie-se o fato de que o não deferimento neste instante, poderia implicar em uma sequência de atos posteriores
(inscrição em dívida, execução fiscal e todo o processo decorrente, dentre outros), os quais demandariam um
custo maior tanto para a União quanto para a Justiça Eleitoral, custo este reconhecidamente menor se deferido
desde logo o parcelamento pleiteado.
Ressalte-se ainda que o parcelamento a ser deferido deve manter o caráter sancionatório da multa aplicada, sem
desconsiderar a capacidade de adimplência por parte do Requerente, o qual, voluntariamente, requereu
parcelamento.
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido de parcelamento formulado pela pessoa de KÉRICLIS ALVES
RIBEIRO, com fundamento no art. 11, § 8º, inciso III e § 11º, da Lei nº 9.504/97, dividindo o pagamento da
sanção aplicada, a saber, R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais), em 555 (quinhentas e
cinquenta e cinco) parcelas, sendo 554 (quinhentas e cinquenta e quatro) parcelas no valor de R$ 96,00
(noventa e seis reais) e a parcela final no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais), a serem demandadas conforme
previsto na legislação eleitoral, com vencimento no último dia útil de cada mês, corrigindo-se o valor de cada
parcela na forma determinada no art. 13, caput, da Lei nº 10.522/2002, sem cumulação de outros encargos, se
pagas até o vencimento.
Considerar-se-á o parcelamento homologado após a quitação da primeira parcela, devendo o feito permanecer
sobrestado até o final do pagamento, ficando o requerente cientificado do dever de comparecer mensalmente em
cartório para receber a Guia de Recolhimento correspondente, com valor atualizado monetariamente conforme
aplicável, bem como, de apresentar o comprovante de pagamento em cartório no prazo de 5 (cinco) dias após o
prazo de vencimento, sob pena de imediato cancelamento do parcelamento concedido, inscrição em dívida ativa
e cobrança mediante executivo fiscal por parte da União.
Notifique-se o requerente para tomar conhecimento da presente decisão e comparecer em cartório no prazo de
48 (quarenta e oito) horas para retirada da Guia de Recolhimento referente à primeira parcela.
Uma vez realizado o pagamento da primeira parcela e não havendo algum outro débito em aberto decorrente de
multas eleitorais no nome do representado, expeça-se certidão de quitação circunstanciada com validade adstrita
ao prazo para pagamento da parcela seguinte.
Comunicações e registros necessários. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São José de Mipibu-RN, 07/08/2018

MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral
PORTARIAS

PORTARIA Nº 02/2018
Dispõe sobre a nomeação da Equipe de Auxiliares de Apoio às Eleições 2018 e suas atribuições no âmbito da
jurisdição da 7ª Zona Eleitoral/RN.
A Dra. MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES, Juíza Eleitoral desta 7ª Zona, no uso de suas atribuições
legais etc.
CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Eleitoral zelar pela ordem e a presteza do Serviço Eleitoral (Código Eleitoral,
art. 35, IV) e, no dia do pleito, a polícia dos trabalhos eleitorais (Código Eleitoral, art. 139);
CONSIDERANDO o disposto nos art. 153 a 155 da Resolução TSE n° 23.554/17, que disciplina os atos
preparatórios para as eleições gerais deste ano;
CONSIDERANDO os inúmeros registros de ocorrência de tumultos e perturbação à ordem dos trabalhos
eleitorais, além de outras condutas vedadas, em eleições pretéritas;
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RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR para compor a Equipe de Auxiliares de Apoio às Eleições dos municípios de São José de
Mipibu e Vera Cruz/RN para o 1º e eventual 2º turno das Eleições Gerais de 2018 os seguintes Agentes
Judiciários de Proteção:
Nome
ANDREA ROSA DA SILVA
FRANCISCO WILSON DE HOLANDA
GILBERTO LOURENÇO DA SILVA
JACKSON DELINGE SOARES
JOÃO MARIA MIRANDA
JOSÉ CARLOS DA COSTA
JOSENILTON SOARES DE ARAÚJO
JOSÉ NIVALDO GONÇALVES DA SILVA
JUAREZ ALVES DA SILVA
LINDOMAR BENJAMIM DE ANDRADE
LUCIANA URBANO DA SILVA
MÁRCIO DA SILVA
WILSON MARQUES FERNANDES

Inscrição Eleitoral
0177 5088 1619
0031 0141 1600
0198 2963 1694
0152 8475 1619
0032 1050 1627
0177 0214 1635
0190 2346 1643
0200 0002 1627
0142 6235 1651
0151 5528 1651
0282 3267 1643
0214 0815 1678
0154 0839 1660

Art. 2º - Caberá à Equipe de Auxiliares de Apoio às Eleições no dia do pleito, sob a supervisão do Juízo Eleitoral
e da Chefia de Cartório desta Zona, fiscalizar os locais de votação e seus arredores, promover a normalidade
dos trabalhos eleitorais e o livre exercício do voto aos eleitores, averiguar denúncias de ilícitos eleitorais em
qualquer localidade desta circunscrição eleitoral e, em sendo confirmada, fazer cessar a prática, contando para
este fim, com auxílio da força policial, caso necessário, tudo sem a necessidade de prévia expedição de
mandado judicial.
Art. 3º - A depender da necessidade e a critério do Juízo Eleitoral, outras atribuições de apoio poderão ser
atribuídas à Equipe de Auxiliares de Apoio às Eleições,
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São José de Mipibu/RN, 08 de agosto de 2018.

MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral - 07ª Z.E.

09ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

INTIMAÇÃO
Prestação de Contas nº 31-36.2017.6.20.0009 - Prot. nº 16.492/2017
Assunto: Prestação de contas anual referente à movimentação financeira e patrimonial de partido político
Prestador (a) de Contas: Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) – GOIANINHA/RN
Exercício financeiro: 2016
Advogado: ARNILTON CAVALCANTI MONTENEGRO – OAB/RN nº 10995
INTIMAÇÃO
De ordem do MM Juiz Eleitoral da 09ª Zona Eleitoral, em atenção ao artigo 35, §3º, da Resolução TSE n.º
23.546/17, intimo o Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) – GOIANINHA/RN e seus
representantes, por meio do(s) seu(s) advogado(s) constituído(s), para, no prazo de até 30 (trinta) dias,
apresentar o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao exame ou, ainda, sanar a(s) falha(s) abaixo relacionada(s),
referente ao Relatório para Expedição de Diligências abaixo transcrito:
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RELATÓRIO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em cumprimento ao artigo 35 da Resolução TSE n.º 23.546/17, sugerimos a baixa dos autos em diligência, para
que o Partido Político acima nominado, manifestando-se sobre a(s) questão(ões) abaixo relacionada(s),
complemente a(s) informação(ões) prestada(s), bem como apresente o(s) esclarecimento(s) necessário(s) ao
exame ou, ainda, sane a(s) falha(s) abaixo relacionada(s):
1. Apresentar relação identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação financeira do
partido, bem como os seus substitutos (art.29, inciso IX, da Resolução TSE n.º 23.464/15).
2. Ausência das seguintes peças que deveriam integrar a prestação de contas:
a) Certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade (art. 29, XXI, da Resolução TSE n.º
23.464/15).
b) Segundo art. 9º da Resolução n.º 23.464/15, a doação estimada em dinheiro deve ser avaliada com base em
preços de mercado e comprovadas mediante instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao partido político. No caso das contas em
exame, não há o comprovante de propriedade do doador, tampouco avaliação de mercado de todas as doações
estimadas nos valores de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais); R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$
1.000,00 (hum mil reais).
3. Não ficou esclarecido a descrição das despesas. Primeiramente, o partido não preencheu o formulário de
obrigações a pagar, uma vez que as despesas foram detalhadas, mas não foram efetivamente pagas, fato que
só aconteceu em janeiro de 2017, conforme extrato bancário da referida data, em anexo. A única despesa
computada no exercício de 2016 foi de R$ 11,60 (onze reais e sessenta centavos) referente à tarifa bancária. As
despesas com aluguel de som (R$ 1.350,00); material de serigrafia (R$ 1.800,00); locação de mesas e cadeiras
(R$ 1.800,00); confecção de faixas/banners (R$ 820,00) não foram efetivamente pagas em 2016, o que causa
estranheza já que a maioria foi contratada em meados de julho de 2016.
4. Um outro ponto relacionado às despesas foi com o registro de títulos e documentos no Cartório do 1º Ofício de
Notas de Goianinha/RN, no valor de R$ 621,52 (seiscentos e vinte um reais e cinquenta e dois centavos), o qual
não consta o detalhamento na descrição das despesas e seu efetivo pagamento.
Goianinha/RN, 08 de agosto de 2018
Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza
Chefe de Cartório da 09ª ZE/RN

11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº: 12-87.2016.6.20.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : MARIO FERREIRA DE SOUZA – 65222 – VEREADOR – BAÍA FORMOSA
ADVOGADO: LEONARDO CRUZ DE OLIVEIRA PRADO, OAB/RN 11.069.
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas das receitas e gastos da campanha referentes às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
A Unidade Técnica, com fulcro nos arts. 8º e 9º da Resolução n. 23.463/2015, detectou inconsistências dentre
as quais ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado, indícios de omissão de receitas e
gastos eleitorais por parte dos doadores, bem como divergência da numeração das contas bancárias informadas
na prestação de contas em exame e das constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral.
Considerando a natureza das falhas, o analista concluiu o relatório técnico, opinando pela aprovação das contas
com ressalvas caso fossem sanadas e/ou justificas.
Notificado do parecer técnico, o candidato manifestou-se a respeito, juntando documentação aos autos.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas, entendendo que a documentação
juntada elide as irregularidades apontadas.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o candidato encaminhou todos os documentos exigidos pela Res.
TSE n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
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Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela unidade técnica com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, cumpre registrar que foram detectadas inconsistências nas
contas em análise.
Entretanto, em momento processual adequado, o candidato logrou êxito em sanar/justificar tais falhas, assistindo
razão ao Ministério Público em opinar pela aprovação das contas, entendendo estarem essas regularmente
instruídas.
Deste modo, considerando o parecer da Unidade Técnica, e em consonância com o Ministério
Público Eleitoral, JULGO APROVADAS as contas em apreço, com esteio no Art.68, I, da Res. TSE n.º
23.463/2015, para que surtam seus efeitos legais.
Intime-se o candidato da decisão por meio do DJe.
Ciência ao RMPE. Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P.R.I.
Canguaretama/RN, 04 de julho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, o Cartório Eleitoral publicou edital na forma do art. 51 da Res. TSE
23.463/2015, tendo transcorrido in albis o prazo legal para impugnação da prestação de contas.
As contas foram apresentadas em 01/11/2016, em obediência ao disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Da análise técnica simplificada, foi constatada a seguinte irregularidade: 1) ausência de instrumento de mandato
para constituição de advogado para a prestação de contas, nos termos do art. 48, II, f, da Resolução TSE nº
23.463/2015;
Pessoalmente notificada para sanar a ocorrência acima apontada, conforme mandado de fls. 35, o candidato
quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 39 quanto à constituição de advogado nos autos, em
descumprimento o disposto no Art. 48, II, f, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela não apresentação das
contas, consoante razões da certidão de fl. 43.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, verifica-se o regular trâmite do feito, seguido o rito simplificado estabelecido na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou todas as peças
previstas no art. 48 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Acerca da constituição de advogado, dispõe o a Res. TSE n.º 23.463/2015 art. 41, §6, e art. 48, II, f, que todas
as prestações de contas devem apresentar procurador judicial legalmente habilitado, em razão do caráter
jurisdicional da prestação de contas, sob pena de não serem conhecidas e serem consideradas “não prestadas”.
A presença de instrumento procuratório na prestação de contas configura pressuposto para o desenvolvimento
regular do processo, de forma que sua ausência é prejudicial do mérito.
Diante da motivação acima exposta, considerando que o candidato quedou-se inerte e não atendeu à diligência para
apresentar a documentação ausente de sua prestação de contas, permanecendo omisso inclusive quanto à
constituição de causídico legalmente habilitado para atuar nos autos, e em consonância com o parecer ministerial, do
que dos autos constam e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por sentença, para que surta seus
efeitos legais, NÃO PRESTADAS as contas de RUI ANTÔNIO DE OLIVEIRA, candidato ao cargo de Vereador no
município de CANGUARETAMA/RN, concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, o que faço com
fulcro no art. 68, IV, b, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE.
Anotações necessárias no Cadastro Nacional de Eleitores a fim de registrar o impedimento do candidato de obter
a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até
a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
Canguaretama/RN, 07 de agosto de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
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Prestação de Contas nº 576-37.2016.6.20.0011
Candidato: Graciele Raiane Gomes – Canguaretama
Advogado: Dhigo Klenyson Fagundes Vicente – OAB 14.425/RN

SENTENÇA
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por Graciele Raiane Gomes, candidato(a) a Vereador(a) em
Canguaretama/RN nas Eleições Municipais de 2016.
Em despacho inicial, foi determinado o processamento do feito no rito simplificado.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
Em relatório preliminar, a analista de contas indicou ausência de extratos bancários de todo o período a ser
analisado.
Notificada, o requerente permaneceu inerte, nada esclarecendo.
Após, a unidade técnica do Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, atestando
que a referida prestação contém falhas e omissões responsáveis por comprometer a sua integridade, opinando
pela desaprovação da prestação de contas do(a) candidato(a) em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público pugnou pela desaprovação das contas, tendo em vista a
desobediência ao disposto nos artigos 48, II, “a” e 52, § 1º da Resolução nº 23.463/2015.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de 2016,
com regência dada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Os extratos bancários não foram apresentados, mesmo após notificação publicada no DJe de 06/07/2018, em
desobediência ao art. 7º da citada Resolução do TSE, que determina:
Art. 7º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil.
Acrescenta ainda o § 2º do referido artigo:
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não
ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Quanto à elaboração e apresentação das contas, determina o art. 48, caput e inciso II, alínea “a”:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(…)
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público e, em conformidade com o parecer cartorário, julgo
DESAPROVADAS, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, as contas do(a) Senhor(a)
Graciele Raiane Gomes, candidato(a) ao cargo de Vereador no Município de Canguaretama/RN, referente às
Eleições Municipais de 2016.
Registre-se. Publique-se para fins de intimação.
Notifique-se o Ministério Público
Após o trânsito em julgado, efetue-se o lançamento do respectivo ASE e o preenchimento do sistema SICO.
Arquivem-se.
Canguaretama, 07 de agosto de 2018.
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Daniela do Nascimento Cosmo
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 575-52.2016.6.20.0011
Prestação de Contas nº 575-52.2016.6.20.0011
Candidato: Rosicleide Salvador da Costa – Canguaretama
Advogado: Dhigo Klenyson Fagundes Vicente – OAB 14.425/RN

SENTENÇA
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por Rosicleide Salvador da Costa, candidato a Vereador em
Canguaretama/RN nas Eleições Municipais de 2016.
Em despacho inicial, foi determinado o processamento do feito no rito simplificado.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
Em relatório preliminar, a analista de contas indicou ausência de extratos bancários de todo o período a ser
analisado.
Notificada, o requerente permaneceu inerte, nada esclarecendo.
Após, a unidade técnica do Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, atestando
que a referida prestação contém falhas e omissões responsáveis por comprometer a sua integridade, opinando
pela desaprovação da prestação de contas do(a) candidato(a) em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão do Ministério Público pugnou pela desaprovação das contas, tendo em vista a
desobediência ao disposto nos artigos 48, II, “a” e 52, § 1º da Resolução nº 23.463/2015.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral relativa às Eleições Municipais de 2016,
com regência dada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Os extratos bancários não foram apresentados, mesmo após notificação publicada no DJe de 06/07/2018, em
desobediência ao art. 7º da citada Resolução do TSE, que determina:
Art. 7º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil.
Acrescenta ainda o § 2º do referido artigo:
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que
não
ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Quanto à elaboração e apresentação das contas, determina o art. 48, caput e inciso II, alínea “a”:
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(…)
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Isto posto, acompanhando o Parecer do Ministério Público e, em conformidade com o parecer cartorário, julgo
DESAPROVADAS, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, as contas do(a) Senhor(a)
Rosicleide Salvador da Costa, candidato(a) ao cargo de Vereador no Município de Canguaretama/RN, referente
às Eleições Municipais de 2016.
Registre-se. Publique-se para fins de intimação.
Notifique-se o Ministério Público
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Após o trânsito em julgado, efetue-se o lançamento do respectivo ASE e o preenchimento do sistema SICO.
Arquivem-se.
Canguaretama, 07 de agosto de 2018.
Daniela do Nascimento Cosmo
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 540-92.2016.6.20.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO Nº: 540-92.2016.6.20.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : JOSE GERALDO DA SILVA- 25155 - VEREADOR MUNICÍPIO: VILA FLOR
ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Registrada e autuada a prestação de contas, o Cartório Eleitoral publicou edital na forma do art. 51 da Res. TSE
23.463/2015, tendo transcorrido in albis o prazo legal para impugnação da prestação de contas.
As contas foram apresentadas em 01/11/2016, em obediência ao disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
Da análise técnica simplificada, foi constatada a seguinte irregularidade: 1) ausência de instrumento de mandato
para constituição de advogado para a prestação de contas, nos termos do art. 48, II, f, da Resolução TSE nº
23.463/2015;
Pessoalmente notificada para sanar a ocorrência acima apontada, conforme mandado de fls. 30, o candidato
quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 31 quanto à constituição de advogado nos autos, em
descumprimento o disposto no Art. 48, II, f, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela não apresentação das
contas, consoante razões da certidão de fl. 36.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, verifica-se o regular trâmite do feito, seguido o rito simplificado estabelecido na Resolução TSE nº
23.463/2015.
Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o(a) candidato(a) não apresentou todas as peças
previstas no art. 48 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Acerca da constituição de advogado, dispõe o a Res. TSE n.º 23.463/2015 art. 41, §6, e art. 48, II, f, que todas
as prestações de contas devem apresentar procurador judicial legalmente habilitado, em razão do caráter
jurisdicional da prestação de contas, sob pena de não serem conhecidas e serem consideradas “não prestadas”.
A presença de instrumento procuratório na prestação de contas configura pressuposto para o desenvolvimento
regular do processo, de forma que sua ausência é prejudicial do mérito.
Diante da motivação acima exposta, considerando que o candidato quedou-se inerte e não atendeu à diligência para
apresentar a documentação ausente de sua prestação de contas, permanecendo omisso inclusive quanto à
constituição de causídico legalmente habilitado para atuar nos autos, e em consonância com o parecer ministerial, do
que dos autos constam e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por sentença, para que surta seus
efeitos legais, NÃO PRESTADAS as contas de JOSE GERALDO DA SILVA, candidato ao cargo de Vereador no
município de VILA FLOR/RN, concernentes ao pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, o que faço com fulcro no art.
68, IV, b, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE.
Anotações necessárias no Cadastro Nacional de Eleitores a fim de registrar o impedimento do candidato de obter
a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até
a efetiva apresentação das contas, nos termos do art. 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
Canguaretama/RN, 07 de junho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 452-54.2016.6.20.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA – PDT
MUNICÍPIO: VILA FLOR
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ADVOGADO: NORMANDO DE ANDRADE LIMA, OAB/RN 3562
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o partido encaminhou todos os documentos exigidos pela Res. TSE
n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o partido da decisão por meio do DJe.
Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 04 de julho de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº: 585-96.2016.6.20.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : WELLINSON CARLOS DANTAS RIBEIRO - 55 - PREFEITO - CANGUARETAMA
PARTIDO POLÍTICO: PSD
ADVOGADO: DHIOGO KLENYSON FAGUNDES VICENTE, OAB/RN 14425
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos da campanha referente às Eleições Municipais de 2016.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, atestando não ter sido verificada nenhuma impropriedade ou irregularidade, em razão de que
concluiu pela APROVAÇÃO da prestação de contas do candidato em epígrafe.
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas na forma do parecer.
É o breve Relatório. Decido.
Da análise dos autos, depreende-se que as contas foram tempestivamente apresentadas e que, no concernente
à sua correta escrituração, verificou-se que o candidato encaminhou todos os documentos exigidos pela Res.
TSE n.º 23.463/2015 em seu artigo 59.
Ainda quanto ao exame da escrituração realizado pela escrivania eleitoral com o auxílio do sistema informatizado
SPCE, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que não foi detectada nenhuma impropriedade ou
irregularidade nas contas em análise.
Com efeito, não restou evidenciada a utilização de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
bem como se observou, por meio dos batimentos realizados, que os recursos transitaram pela conta bancária
aberta para esta finalidade, o que reforça a lisura e transparência que se espera da análise da tomada de contas.
Deste modo, acompanhando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas em apreço para que surtam seus efeitos legais.
Ao cartório eleitoral para adoção das providências necessárias.
Intime-se o candidato da decisão por meio do DJe.
Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 07 de agosto de 2018.
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DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral

EDITAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 026/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 566-90.2016.6.20.0011
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 73186/2016
REQUERENTE: HUMBERTO JOSE SOARES DA COSTA
ADVOGADO: DHIOGO KLENYSON FAGUNDES VICENTE – OAB/RN 14425

Intimo o (a) prestador (a) HUMBERTO JOSE SOARES DA COSTA, para que, se quiser, se manifeste, no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, conforme previsão do art. 64, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, e supra a
omissão na prestação de Contas, quanto a ausência de Extratos Bancários, ficando ciente de que,
permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como desaprovadas.
Canguaretama/RN, 07 de agosto de 2018.
Daniela do Nascimento Cosmo
Juíza Eleitoral
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 25/2018
PETIÇÃO N.º 8-50.2018.6.20.0011
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 24377/2017
REQUERENTE: MICARLA VICENTE NEVES
ADVOGADO: JANDSON SANDRO DE PAIVA – OAB/RN 13473

Intimo o (a) prestador (a) MICARLA VICENTE NEVES, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, conforme previsão do art. 64, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, e supra a omissão
na prestação de Contas, quanto a ausência de Extratos Bancários, ficando ciente de que, permanecendo a
omissão, as contas serão julgadas como desaprovadas.
Canguaretama/RN, 07 de agosto de 2018.
Daniela do Nascimento Cosmo
Juíza Eleitoral
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 027/2018
PETIÇÃO N.º 10-20.2018.6.20.0011
PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 16429/2017
REQUERENTE: ALINE SOARES DA SILVA
ADVOGADO: JANDSON SANDRO DE PAIVA – OAB/RN 13473
Intimo o (a) prestador (a) ALINE SOARES DA SILVA, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, conforme previsão do art. 64, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, e supra a omissão na
prestação de Contas, quanto a ausência de Extratos Bancários, ficando ciente de que, permanecendo a
omissão, as contas serão julgadas como desaprovadas.
Canguaretama/RN, 07 de agosto de 2018.
Daniela do Nascimento Cosmo
Juíza Eleitoral
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12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 025/2018
EDITAL Nº 025/2018
ELEIÇÕES GERAIS 2018
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) TATIANA SOCOLOSKI
PERAZZO PAZ DE MELO, Juiz(Juíza) da 12ª Zona Eleitoral,
NOVA CRUZ/RN , por força da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou
dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e
Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados,
que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei nº
4.737/65), tendo sido processadas mudanças na sua
composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou
funções eleitorais especiais, correspondentes ao mencionado
Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo discriminados
no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - primeiro turno e
segundo turno, se houver.
Município: 17531 - MONTANHAS
Local de Votação: 1023 - ESCOLA ESTADUAL OCILA
BEZERRIL
Seçao: 181
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição
2º MESÁRIO
021087831600
ERIDITONIO
0324776
LAUREANO
71686
SOBRINHO
Seçao: 183
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição
PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA
003929601643
FRANCINETE
0124815
BATISTA DE PAIVA 41686
Seçao: 186
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição
1º MESÁRIO
012481541686
JOAB
MOREIRA 0164028
DO NASCIMENTO
91686
2º MESÁRIO
016402891686
JOSE
RICARDO 0232531
JERONIMO
81651
SOARES
1º SECRETÁRIO
023253181651
ADRIANA COSTA 0278810
DE LIMA
91619
Local de Votação: 1147 - ESCOLA MUNICIPAL FÁTIMA
ARANHA
Seçao: 202
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição
PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA
021862141619
DANIEL AUGUSTO 0190711
GOMES SANSAO
21643
1º MESÁRIO
019071121643
CLEDISON
0195043
CORDEIRO
DA 61651
SILVA
2º MESÁRIO
019504361651
ELISANGELA
0142625
CRISTINA
DO 51600
NASCIMENTO
1º SECRETÁRIO
014262551600
ALBERI LEOTERIO 0311231
DA SILVA
81600
Local de Votação: 1031 - ESCOLA MUNICIPAL GRIMALDE
RIBEIRO
Seçao: 190
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição

Nome
BRUNO
VARELA

RAMOS

LIRA

Nome
JOAB
MOREIRA
NASCIMENTO

DO

Nome
JOSE
RICARDO
JERONIMO SOARES
ADRIANA COSTA DE LIMA

LIDIANE
BARBOSA

DA

COSTA

Nome
CLEDISON CORDEIRO DA
SILVA
ELISANGELA
CRISTINA
DO NASCIMENTO
ALBERI
SILVA
DENIS
PEREIRA

LEOTERIO

DA

GONÇALVES

Nome
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1º MESÁRIO

033686641651

2º MESÁRIO

016698211651

Seçao: 191
Função Eleitoral
1º MESÁRIO
2º MESÁRIO

Seçao: 194
Função Eleitoral
1º SECRETÁRIO

Substituído
Inscrição
019504501600
034369581694

Substituído
Inscrição
024103211678

MARCELO
HONORATO
DE
LIMA
ELIZANGELA
MARIA VARELA DA
COSTA
Substituto
Nome
SHEILA BORGES
DA SILVA BISPO
THAILA
HERCULANO
GOMES
Substituto
Nome
MARLON SOARES
DE MELO
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0166982
11651

ELIZANGELA
MARIA
VARELA DA COSTA

0235447
91619

ALLISON JOSE
DA SILVA

Inscrição
0343695
81694
0236383
41660

Nome
THAILA
HERCULANO
GOMES
ANNA CATARINA SILVA
ALVES

Inscrição
0308099
21643

Nome
DANILO
COSTA

MARQUES

Município: 17817 - PASSA E FICA
Local de Votação: 1031 - ESCOLA ESTADUAL DJALMA
MARINHO
Seçao: 78
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição Nome
1º MESÁRIO
030318521619
EVANUEL
DA 0286410 POLYANA
SOARES
SILVA PADILHA
21678
SEVERO
2º MESÁRIO
028641021678
POLYANA SOARES 0110790 SUZETE TAVARES DA
SEVERO
01627
SILVA CLAUDINO
1º SECRETÁRIO
011079001627
SUZETE TAVARES 0341492 NATANAEL SIMÃO DA
DA
SILVA 51627
SILVA
CLAUDINO
Seçao: 79
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição Nome
1º MESÁRIO
016691631660
ANA
MARIA 0178762 MARLUCE VICENTE DE
RODRIGUES
61651
SOUZA
MARTINS
2º MESÁRIO
017876261651
MARLUCE
0268753 BRUNO LIMA DE SENA
VICENTE
DE 21627
SOUZA
Seçao: 81
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição Nome
PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA
015845001619
CELIA
SOARES 0166916 ANA MARIA RODRIGUES
PADILHA
31660
MARTINS
2º MESÁRIO
027873941635
CARLA
DANIELE 0330126 JOSENILSON CORDEIRO
ALBINO
DE 31660
DA SILVA
OLIVEIRA
Local de Votação: 1015 - ESCOLA ESTADUAL SENADOR
JOAO CAMARA
Seçao: 71
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição Nome
1º MESÁRIO
019499681600
BRUNO DE LIMA 0254083 FLAVIANA
FREIRE
SOUSA
21619
CAMPÊLO BEZERRA
Local de Votação: 1120 - ESCOLA MUNICIPAL GOV.
MARIO COVAS
Seçao: 107
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição Nome
2º MESÁRIO
018236451660
ARIANES
0246557 ANNIELE NOGUEIRA DA
HERCULANO
DA 71651
SILVA DE LIMA
SILVA
Local de Votação: 1139 - INTEGRAL COLÉGIO E CURSO
Seçao: 171
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição Nome
1º MESÁRIO
339633280108
TATIANE
SILVA 0255954 ANDELON
DA
SILVA
DINIZ QUEIROZ
51686
SANTOS
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023264721619

STEFANE
0330900
MARQUES
DE 41619
OLIVEIRA BELO
Seçao: 173
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição
2º MESÁRIO
024712831635
MARIA DE FATIMA 0335775
ANDRE GENUINO
01619
Seçao: 174
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição
PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA
018010821627
MARIZELIA
3396332
DANTAS DA SILVA 80108
FERNANDES
1º MESÁRIO
031747471678
MAÍRA
JULIANE 0247128
DA SILVA
31635
Seçao: 175
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição
1º MESÁRIO
025408321619
FLAVIANA FREIRE 0232647
CAMPÊLO
21619
BEZERRA
Função Especial
Substituído
Substituto
Função Eleitoral
Inscrição
Nome
Inscrição
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
024562011678
MARIA
LIDIANE 0317503
RIBEIRO
DE 51643
SOUTO
Local de Trabalho: ESCOLA ESTADUAL OCILA BEZERRIL,
situado à RUA SAO JOSE, 449
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ADENILSON
RIBEIRO
DE
OLIVEIRA
Nome
MARIA
SILVA

DE

Nome
TATIANE
QUEIROZ

FATIMA

SILVA

DA

DINIZ

MARIA DE FATIMA ANDRE
GENUINO
Nome
STEFANE MARQUES DE
OLIVEIRA BELO

Nome
LETICIA
LIMA

AMERICO

O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da
12ª Zona.
Eu TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juiz(a) da 12ª Zona Eleitoral/RN.

NOVA CRUZ, 8 de agosto de 2018

_________________________________________________
__________________
Dr(a) TATIANA SOCOLOSKI PERAZZO PAZ DE MELO
Juiz(Juíza) da 12ª Zona Eleitoral/RN

14ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

SENTENÇA
Representação Eleitoral
Processo nº 41-65.2017.6.20.0014
Representado: ANA KARINE DANTAS
Vistos, etc.
Trata-se de Representação Ministerial em face da Sra. ANA KARINE DANTAS, com imputação ao descrito no
art. 23, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
No presente caso, verifica-se que, de fato, a doação realizada pelo representado, não foi acima ao definido como
limite legal pelo art. 23, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
Em vista que a doação atendeu as exigências da legislação eleitoral, em consonância com o Parecer Ministerial,
DETERMINO o arquivamento da presente Representação Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
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Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Touros-RN, 06 de agosto de 2017.
Lydiane Maria Lucena Maia
Juíza Eleitoral da 14ª ZE

DECISÕES E DESPACHOS

REPRESENTAÇÃO Nº 255-90.2016.6.20.0014
PROTOCOLO: 75696/2016
INTERESSADO: ALISSON TAVEIRA ROCHA LEAL
ADVOGADO: ALISSON TAVEIRA ROCHA LEAL – OAB/RN 828-A.
DESPACHO
Trata-se de Recurso Inominado de fls. 28 a 46.
Intimado o Ministério Público Eleitoral para manifestar-se acerca do Recurso, o mesmo apresentou
Contrarrazões de fls. 47 a 50.
Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional do Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Intimo o advogado da parte requerida para que tome ciência do teor do despacho.
Cumpra-se.
Touros/RN, 06 de agosto de 2018.
Lydiane Maria Lucena Maia
Juíza Eleitoral da 14ª ZE

18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 35/2018
EDITAL Nº 35/2018

ELEIÇÕES GERAIS 2018

O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, Juiz(Juíza) da
18ª Zona Eleitoral, ANGICOS/RN , por força da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos
Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos
termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei nº 4.737/65), tendo sido processadas mudanças na
sua composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou funções eleitorais especiais,
correspondentes ao mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo discriminados
no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver.

Município: 16055 - AFONSO BEZERRA
Local de Votação: 1066 - CENTRO MUNICIPAL ENSINO RURAL UNIDADE I - ANALIA
LEMOS

Função Eleitoral
1º MESÁRIO

Seçao: 59
Inscrição
010124861619

Substituído

Substituto
Nome
JOSE OVIDIO DA SILVA

Inscrição
0299232716
19

Nome
JUMA
DE

STEPHANY
FREITAS
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CARNAUBA

Local de Votação: 1155 - CMER UNIDADE IX - SANTO ANTÔNIO

Função Eleitoral
1º MESÁRIO

Seçao: 75
Inscrição
032359881686

Substituído

Substituto
Nome
ERICO
LOPES

JOSE

FAGUNDES

Inscrição
0336956716
94

Nome
VALERIA PEREIRA
QUEIROZ

Município: 16152 - ANGICOS
Local de Votação: 1058 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ODILA

Função Eleitoral
1º SECRETÁRIO

Seçao: 36
Inscrição
029443871635

Substituído

Substituto
Nome
CAIO PEDRO
SILVA

DOS

SANTOS

Inscrição
0298260616
35

Nome
FLAVIA
RAYSSA
FERNANDES
ROCHA

Inscrição
0208719616
19

Nome
ZENILMA
CAVALCANTE
SOUZA

Município: 16144 - FERNANDO PEDROZA
Local de Votação: 1015 - ESCOLA MUNICIPAL FABRÍCIO PEDROZA

Função Eleitoral
1º SECRETÁRIO

Função Eleitoral
ADMINISTRADO
R DE PRÉDIO

Seçao: 35
Inscrição
018846441600

Função Especial
Inscrição
012341681619

Substituído

Substituto
Nome
EDINEIDE
SILVA

Substituído

ALEXANDRE

Substituto
Nome
MARIA VERONICA AVELINO

DA

Inscrição
0252272916
78

Nome
ADRIANA
RODRIGUES
BEZERRA
Local de Trabalho: ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA GILDECINA BEZERRA, situado à
RUA ADAUTO SOLINO DA ROCHA, S/N

O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 18ª Zona.
Eu RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO Juiz(a) da 18ª Zona Eleitoral/RN.

ANGICOS, 6 de agosto de 2018

___________________________________________________________________
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Dr(a) RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
Juiz(Juíza) da 18ª Zona Eleitoral/RN

EDITAL Nº 36/2018
EDITAL Nº 36/2018

ELEIÇÕES GERAIS 2018

O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, Juiz(Juíza) da 018ª Zona Eleitoral, ANGICOS/RN ,
por força da Lei nº 9.504/97.
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e
Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, foram nomeados abaixo relacionados, com os respectivos números
dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
GILSON GIL DE SENA SOUZA
MARIA VERONICA AVELINO

016029161600
012341681619

AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO
AUXILIAR DE DIVULGAÇÃO

Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados - da livre apreciação do Juiz - somente poderão ser alegados até 5
(cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.

Por outro lado, o nomeado que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa
causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.

E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 018ª Zona Eleitoral
ANGICOS/RN, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações
feitas, ficando os nomeados intimados a comparecerem no dia,hora e lugares designados.

O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 018ª Zona Eleitoral/RN.
Eu RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO Juiz(Juíza) da 018ª Zona Eleitoral, assino.

ANGICOS, 6 de agosto de 2018
___________________________________________________________________
Dr(a) RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
Juiz(Juíza) da 018ª Zona Eleitoral

EDITAL Nº 37/2018
EDITAL Nº 37/2018

ELEIÇÕES GERAIS 2018

O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) RAFAEL BARROS TOMAZ DO
NASCIMENTO, Juiz(Juíza) da 18ª Zona Eleitoral, ANGICOS/RN ,
por força da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele
tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de
Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos termos do
Art. 120 do Código Eleitoral(Lei nº 4.737/65), tendo sido
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processadas mudanças na sua composição, passam as abaixo
relacionadas
mesas
ou
funções
eleitorais
especiais,
correspondentes ao mencionado Juízo, a ser integradas pelos
substitutos abaixo discriminados no pleito: ELEIÇÕES GERAIS
2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver.

Função Especial
Função Eleitoral
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO

Substituído
Inscrição
032778411643

Substituto
Nome
JOSÉ MAURICIO
OLIVEIRA FILHO

DE

Inscrição
0151275
71651

Nome
MARY
VERLANIA
AVELINO

Local de Trabalho: CENTRO MUNICIPAL ENSINO RURAL
UNIDADE V - JACUMA, situado à FAZENDA JACUMA

O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 18ª
Zona.
Eu RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO Juiz(a) da
18ª Zona Eleitoral/RN.

ANGICOS, 6 de agosto de 2018

______________________________________________________
_____________
Dr(a) RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
Juiz(Juíza) da 18ª Zona Eleitoral/RN

22ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 25/2018
ELEIÇÕES GERAIS 2018
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, Juiz(Juíza) da 022ª Zona Eleitoral, ACARI/RN, por força da
Lei nº 9.504/97.
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e
Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, foram nomeados abaixo relacionados, com os respectivos números
dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
SIDNEI ARAUJO
017209021619
ESCRUTINADOR
VALDENOR BEZERRA BRANDAO
015907931678
ESCRUTINADOR
MILENA REGINA BARACHO CHAVES
019275381627
AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
ACKLEBSON FAGNER GALVÃO SILVA
029851201635
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL ANA ASSIS DE MEDEIROS, situado à RUA ALBINO BISPO DE SALES,S/N
ALAN LOPES DOS SANTOS
024149281643
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: CENTRO EDUCACIONAL DR. JOSE GONCALVES DE MEDEIROS, situado à RUA SILVINO ADONIAS, 72
AMARILDO JOSE DA SILVA SOUZA
015908041660
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: CENTRO EDUCACIONAL DR. JOSE GONCALVES DE MEDEIROS, situado à RUA SILVINO ADONIAS, 72
BARBARA MEDEIROS SOUZA
019268061686
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: EEPIBA - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA IRACEMA BRANDÃO, situado à RUA SILVINO BEZERRA
FILHO, 640
CARLOS EDUARDO MEDEIROS DA SILVA
022386751600
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA ESTADUAL CAETANO DANTAS, situado à PRACA CAETANO DANTAS, S/N
DALVAN EVERTHON MEDEIROS DE ARAUJO
027269801694
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
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Local de Trabalho: CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOAQUIM LOPES PEQUENO, situado à RUA
TIBURTINO BEZERRA, 175
GIVALDO MEDEIROS JUNIOR
027006781660
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: GRUPO ESCOLAR JOAO HENRIQUE DANTAS, situado à RUA JOSE VITOR, 590
HELENA CRISTINA DANTAS
028982031678
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: GRUPO ESCOLAR JOAO HENRIQUE DANTAS, situado à RUA JOSE VITOR, 590
INACIO HENRIQUE SILVA
029410341678
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: CENTRO EDUCACIONAL DR. JOSE GONCALVES DE MEDEIROS, situado à RUA SILVINO ADONIAS, 72
ÍTALO VICTOR DE SOUZA DANTAS
028238661643
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: EEPIBA - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA IRACEMA BRANDÃO, situado à RUA SILVINO BEZERRA
FILHO, 640
JECKSON SILVA
021017411678
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE LOURDES GALVAO, situado à RUA ANTONIO BEZERRA, 84
JOSE AUGUSTO DE MEDEIROS DANTAS
034917031694
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA ESTADUAL OTAVIO LAMARTINE, situado à PRACA DR PEDRO GOES
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
030495361694
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOAQUIM LOPES PEQUENO, situado à RUA
TIBURTINO BEZERRA, 175
MARCIO MARCELO FREIRE
021321561660
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: GRUPO ESCOLAR TOMAS DE ARAUJO, situado à RUA DA MATRIZ, 210
MARIA DALVA DANTAS DE MEDEIROS
015315031678
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE MEDEIROS DANTAS, situado à RUA CÍCERO
DANTAS, SN
NEY PINHEIRO MEDEIROS DE ARAUJO SOBRINHO
029850561686
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA ESTADUAL OTAVIO LAMARTINE, situado à PRACA DR PEDRO GOES
RAFAEL ROBSON DA SILVA
021625251651
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE MEDEIROS DANTAS, situado à RUA CÍCERO
DANTAS, SN
ROBSON MEDEIROS DE SOUZA MACHADO
022384491694
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: INSTITUTO MUNICIPAL JOAO CANDIDO FILHO, situado à RUA JOSE VENANCIO, 672
SEBASTIÃO IDELINALDO DE MEDEIROS
027272371600
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL ANA ASSIS DE MEDEIROS, situado à RUA ALBINO BISPO DE SALES,S/N
TAYSON THADEU DE MEDEIROS NUNES
030871021660
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE MEDEIROS DANTAS, situado à RUA CÍCERO
DANTAS, SN
THIAGO FRANCISCO DE ARAÚJO
028235951694
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: CENTRO EDUCACIONAL DR. JOSE GONCALVES DE MEDEIROS, situado à RUA SILVINO ADONIAS, 72
VALDENILTON CARLOS DANTAS
027005611651
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: GRUPO ESCOLAR JOAO HENRIQUE DANTAS, situado à RUA JOSE VITOR, 590
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
019613821627
PRESIDENTE DE JUNTA ELEITORAL
ANDERSON TARO MAEDO
019272041694
MEMBRO DE JUNTA ELEITORAL
KATIUCIA SHYRLEY BEZERRA PEREIRA
018594961643
MEMBRO DE JUNTA ELEITORAL
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados - da livre apreciação do Juiz - somente poderão ser alegados até 5 (cinco)
dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o nomeado que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa
apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 022ª Zona Eleitoral ACARI/RN,
foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando
os nomeados intimados a comparecerem no dia,hora e lugares designados.
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 022ª Zona Eleitoral/RN.
Eu JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA Juiz(Juíza) da 022ª Zona Eleitoral, assino.
ACARI, 3 de agosto de 2018
___________________________________________________________________
Dr(a) JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz(Juíza) da 022ª Zona Eleitoral

29ª ZONA ELEITORAL

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 137

Natal, quinta-feira, 9 de agosto de 2018

Página 37

SENTENÇAS

PC nº 46-42.2017.6.20.0029
PROCESSO Nº: 46-42.2017.6.20.0029
PROTOCOLO Nº 1.790/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : SUELDO LOPES SENA SOBRINHO - 40666 - VEREADOR - ASSÚ
CNPJ
: 25.519.956/0001-25
Nº CONTROLE: 406661316039RN1052234
DATA ENTREGA: 22/05/2017 às 14:07:35
DATA GERAÇÃO: 04/09/2017 às 16:36:29
PARTIDO POLÍTICO: PSB
ADVOGADO: RENATO AUGUSTO SOARES DE SOUZA LOPES - OAB: 6146/RN
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas de Candidato referente ao pleito eleitoral municipal do ano de 2016.
Publicado edital, não houve impugnação das contas.
O Cartório Eleitoral apresentou relatório conclusivo de prestação de contas, conforme dispõe a Resolução
23.463/2015, manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, tendo em vista que considerou que a(s)
falha(s) indicada(s) no parecer comprometem a regularidade das contas (fls. 43/43v).
Na análise do Cartório Eleitoral, foram identificadas as seguintes falhas:
“1.1.
O candidato não assinou o extrato de prestação de contas final de fls. 6, bem como não assinou os
termos de doações 16/17 e 21/22.
Sobre as doações referentes aos referidos termos, concluímos que não consta nos autos nenhuma prova de que
o candidato reconhece a existência das doações, pois o mesmo não assinou o extrato da prestação de contas,
não assinou os termos de doação e tais falhas não foram supridas pela juntada dos recibos eleitorais de fls. 15
(Recibo Eleitoral n.º 40666.13.16039.RN.000001) e 20 (Recibo Eleitoral n.º 40666.13.16039.RN.000002), posto
que o candidato também não os assinou.
Assim, considerando que o candidato não reconheceu o recebimento de tais doações e estando estas despesas
incluídas em sua prestação de contas, temos que tais falhas correspondem a omissão de recursos para
pagamento de despesas, tendo aptidão para provocar a desaprovação das contas.”
“4.1.
Consta uma despesa com combustível às fls. 26/29, no valor de R$ 183,00, sendo que não existe prova
de que a mesma foi paga, pois os 2 cheques utilizados para o pagamento (de números 850001 e 850002) foram
devolvidos e não se observa no extrato bancário o pagamento da referida despesa.
Por fim, destaca-se que tal despesa não consta no Extrato da Prestação de Contas Final como dívida de
campanha e que não foram apresentados: a autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de
assunção de dívida pelo partido político, acordo expressamente formalizado, bem como cronograma de
pagamento e quitação.
Tal falha corresponde a omissão de recursos para pagamento de despesas tendo aptidão para provocar a
desaprovação das contas.”
“10.1. Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 150,00, não tendo sido possível aferir a existência da
autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição, acordo
expressamente formalizado, no qual conste a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do
credor, de cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas
da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a
quitação do débito assumido, conforme dispõe o art. 27, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
O candidato não se manifestou, apesar de regularmente intimado.
O candidato não arrecadou recursos para pagar a despesa contraída e não adotou o procedimento previsto para
a assunção de dívida de campanha. A falha apresentada neste item possui aptidão para provocar a
desaprovação das contas.”
Instado a se pronunciar, o Órgão Ministerial opinou pela desaprovação das contas (fls. 44).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
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Analisando as falhas indicadas nos itens 1.1 e 4.1, concluimos que referem-se a omissões de receitas e
despesas.
Acontece que a omissão de receitas ou de despesas em prestação de contas, por si só, é considerada vício que
impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
No sentido do acima exposto, vamos observar os julgados a seguir.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Não há omissão no acórdão regional, tampouco violação aos arts. 275, II, 4°, do Código Eleitoral e 5°, XXXV,
LIV e LV, da CF/88, quando o Tribunal Regional manifesta-se cuidadosamente sobre os vícios encontrados na
prestação de contas.
2. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe inovação de tese defensiva em embargos de
declaração.
3. A omissão de despesas em prestação de contas é vício que impede o efetivo controle das contas pela Justiça
Eleitoral, ensejando sua desaprovação, como na espécie.
4. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois, para se chegar à conclusão de que os gastos
omitidos foram insignificantes no contexto dos recursos movimentados na campanha, seria necessário examinar
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. In casu, não se constataram erros formais ou materiais, mas, sim, duas omissões de despesas.
6. Agravo regimental não provido.
(TSE - RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 80725 - TERESINA – PI, Acórdão
de 23/06/2015, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
189, Data 05/10/2015, Página 138)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS - TRÂNSITO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA - EMISSÃO
EXTEMPORÂNEA DE RECIBOS ELEITORAIS - IRREGULARIDADES GRAVE E INSANÁVEIS INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A omissão de despesas e receitas na prestação de contas, evidenciando o trânsito de recursos financeiros
fora da conta bancária de campanha, constitui falha de natureza grave e insanável, afrontando o art. 3º. III e art
12 da Res. TSE nº 23.406/2014.
2. Ainda, a emissão extemporânea de recibos eleitorais, maiormente após a prestação de contas finais, também
constitui falha de natureza gravosa, atraindo a pecha da insanabilidade, seguindo os precedentes desta Corte.
3. Tendo em vista a miríade de irregularidades nas contas do requerente, todas de natureza incorrigível, não
sendo viável, por seu turno, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.
(TRE/RN, PC - PRESTACAO DE CONTAS n 895-09.2014.620.0000 - Natal/RN, ACÓRDÃO n 301/2015
de 14/07/2015, Relator(a) VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 15/07/2015, Página 03)
Em relação ao item 10.1, temos que o art. 27 da Resolução TSE n.º 23463/2015 foi descumprido pelo candidato,
posto que este não arrecadou recursos para pagar a despesa contraída e não adotou o procedimento previsto
para a assunção da dívida de campanha, constituindo este vício grave capaz de ensejar a desaprovação das
contas.
Nesse sentido, vamos observar o seguinte julgado:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÃO 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO ARRECADAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE DEPÓSITO E NÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DEPÓSITO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - OMISSÃO DE RECEITAS ORIUNDAS DO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO - EVIDENTE ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DOS
DEMONSTRATIVOS - FALHA FORMAL - OMISSÃO DE DESPESA - APONTAMENTO EM PROCESSO DE
CIRCULARIZAÇÃO - VALOR IRRISÓRIO - EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE CAMPANHA - FALHA GRAVE QUE
COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. O recebimento de doação por meio de depósito bancário identificado e não transferência, em que pese o
desatendimento ao disposto artigo 18, §1º, da Resolução TSE 23.463, tem respaldo no artigo 23, §4º, da Lei nº
9.504/97 e atende à finalidade da norma, que é a exata identificação dos doadores.
2. Evidente erro formal no preenchimento dos demonstrativos e a existência de despesa em valor irrisório
apontada em procedimento de circularização são irregularidades de menor monta que não levam à
desaprovação das contas.
3. A existência de dívida de campanha sem a assunção por parte do partido é vício grave que compromete a
regularidade das contas e enseja, por si só, a sua desaprovação.
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4. Recurso desprovido.
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 187-49.2016.616.0145 - Curitiba/PR, Acórdão nº 53262 de 14/08/2017,
Relator(a) NICOLAU KONKEL JÚ)
Torna-se importante observar que foi dada oportunidade para o(a) candidato (a) sanar a(s) falha(s) indicada(s)
nesta Prestação de Contas. Entretanto, o(a) mesmo(a) permaneceu inerte.
Diante de todo o exposto, considerando que as falhas graves acima indicadas comprometem a regularidade das
presentes contas, em consonância com o Parecer Conclusivo do Cartório Eleitoral e com o Parecer do Ministério
Público, JULGO DESAPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Encaminhe-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, conforme determinado no art. 74 da Resolução n.º 23463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
Assu/RN, 07 de agosto de 2018.

MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
DECISÕES E DESPACHOS

Representação
Representação nº 197-08.2017.6.20.0029
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representada: Iris Bezerra Guilherme Pergentino

DESPACHO
Recebi hoje.
Intime-se a parte representada para contrarrazoar. Com as contrarrazões juntadas, subam os autos ao Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral para julgamento, atendidas as formalidades legais.
Assu/RN, 07 de agosto de 2018

Marivaldo Dantas de Araújo
Juiz Eleitoral

Representação nº 207-52.2017.6.20.0029
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Jose Washington Alves da Silva
Advogado: Bel. José Gilson de Oliveira – OAB/RN 10362

DESPACHO
Recebi hoje.
Intime-se a parte representada para contrarrazoar. Com as contrarrazões juntadas, subam os autos ao Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral para julgamento, atendidas as formalidades legais.
Assu/RN, 07 de agosto de 2018

Marivaldo Dantas de Araújo
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Juiz Eleitoral
REPRESENTAÇÃO Nº 213-59.2017.6.20.0029
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ANTONIO ALBERTO MARTINS
ADVOGADO: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA – OAB/RN N.º 12.994
DESPACHO
Intime-se o advogado EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA – OAB/RN N.º 12.994, através do DJE, para no prazo
de 15 dias, juntar procuração aos autos, nos termos do art. 104, § 1º, do Código de Processo Civil, sob pena de
ser desconsiderada a petição de fls. 35/38.

Assu/RN, 07 de agosto de 2018.

MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

EDITAIS

Edital nº 032/2018
EDITAL Nº 032/2018

O Exmo. Sr. Dr. MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO, Juiz da 29ª Zona Eleitoral, município de Assú/RN, Estado
do Rio Grande do Norte, na forma da Lei etc.

Vem por meio deste INTIMAR o(a) sr(a) FRANCISCA WAGNA ROCHA MONTEIRO, inscrição eleitoral n.º
017940271635, para tomar ciência da sentença proferida nos autos da Prestação de Contas n.º 48842.2016.6.20.0029, a saber: “(…) Pelo exposto, com fulcro no art. 45 c/c art. 73, I da Resolução nº 23463/2015, e
do que dos autos consta, julgo como NÃO PRESTADAS as contas da candidata FRANCISCA WAGNA ROCHA
MONTEIRO, com a consequente proibição de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura e,
após esse período, enquanto permanecer a omissão”.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MMº. Juiz Eleitoral
que fosse expedido o presente Edital com prazo para recurso de 03 (três) dias. Dado e passado nesta Cidade de
Assú/RN, ao segundo dia do mês de agosto de 2018. Eu, ________________________ (Carlos Rogério Torres
Teixeira), Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevo.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

PORTARIAS

PORTARIA Nº 04/2018
O Exmo. Sr. Dr. Marivaldo Dantas de Araújo, MM. Juiz da 29ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO as ocorrências de tumultos e perturbação à ordem dos trabalhos eleitorais em eleições
pretéritas, na véspera e no dia de votação;
CONSIDERANDO o Poder de Polícia que a Legislação Eleitoral vigente atribui ao Juiz Eleitoral dando-lhe
liberdade para tomar as medidas que entender necessárias para garantir a ordem e a tranquilidade dos trabalhos
eleitorais;
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CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Eleitoral tomar as providências necessárias visando à ordem e à presteza
do Serviço Eleitoral, nos termos do art. 35, IV e XVII, do Código Eleitoral Brasileiro;
CONSIDERANDO que a Legislação Eleitoral determina o fornecimento de transporte gratuito aos eleitores da
Zona Rural no dia da eleição, sendo necessário, portanto, estabelecer critérios e diretrizes quanto aos veículos
que trafegarão no dia do pleito à disposição da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de organizar, dar segurança e manter a transparência dos trabalhos de
apuração das eleições, e,
CONSIDERANDO o apoio das Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Estadual e Federal para segurança da
realização das Eleições Gerais de 2018;
RESOLVE:
DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM VÉSPERA E DIA DE ELEIÇÃO
Art. 1° Os Policiais Militares que atuarão nesta 29ª Zona Eleitoral deverão observar as seguintes diretrizes:
Deverão intervir, para fins de manutenção da ordem dos trabalhos, nas seguintes hipóteses:
De ofício, quando houver a constatação da ocorrência de algum tumulto ou perturbação à ordem dos trabalhos;
Quando solicitado por qualquer mesário ou pessoa a serviço da Justiça Eleitoral, devidamente credenciada, com
a finalidade de dissolver tumultos, organizar os locais de votação, manter a ordem ou auxiliar a segurança; e,
Na hipótese de ocorrência de flagrante delito de crime eleitoral, os envolvidos deverão ser encaminhados à
Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos pertinentes.
Art. 2º A segurança das urnas e materiais destinados aos mesários ficará sob a responsabilidade da Polícia
Militar do Estado, no primeiro turno, a partir do dia 06 de outubro de 2018 e, em eventual segundo turno, a partir
de 27 de outubro de 2018, em cada local de votação.
§1º Na véspera das Eleições, em cada local de votação desta 29ª Zona, deverá estar presente, antes da
instalação das urnas eletrônicas, o(s) policial(is) responsável(is) pelo recebimento e segurança das urnas que
naquele local funcionarão.
§2º No período compreendido entre a instalação das urnas e as 7 (sete) horas do dia da eleição, só terão acesso
ao local de votação:
Juiz Eleitoral;
Promotor Eleitoral;
Autoridades policiais civis, militares e federais; e,
Servidores e pessoal a serviço da Justiça Eleitoral, devidamente identificados.
§3º O supervisor do local de votação terá acesso prédio onde desempenhará suas funções a partir das 6:30h do
dia da eleição.
§4º As pessoas de que tratam §2º, poderão ter acesso ao local de votação apenas para fins de segurança,
organização e cuidados relativos à realização do pleito.
§5º A segurança no transporte das urnas eletrônicas e materiais de seção, ao final da votação, voltarão a estar
sob a responsabilidade da Polícia Militar do Estado, até que sejam entregues ao Cartório da 29ª Zona Eleitoral.
Art. 3º A Polícia Militar conservar-se-á atenta às ordens judiciais e do Ministério Público e aos chamamentos dos
Presidentes de Mesa Receptora, Supervisores de Locais de Votação e Servidores da Justiça Eleitoral para fins
de ingressar no recinto de votação para manutenção da ordem e bom andamento dos trabalhos eleitorais.
DO TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES NO DIA DA VOTAÇÃO
Art. 4º Todos os veículos envolvidos no transporte de eleitores da zona rural serão cadastrados pelos servidores
do Cartório Eleitoral, em dia e horário a ser definido em portaria específica.
Parágrafo único – Os veículos referidos no caput estarão autorizados a transportar eleitores, desde que estejam
portando tarjas com os dizeres “A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL” e o itinerário do percurso que realizará,
não podendo conter nos automóveis qualquer alusão a candidato, partido ou coligação, sob pena de serem
apreendidos.
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Art. 5º As rotas serão cumpridas estritamente dentro do itinerário a ser determinado em portaria específica, que
será expedida após a elaboração de projeto pela Comissão de Transportes.
Art. 6º Os veículos que transportarão eleitores realizarão quantas viagens forem necessárias para transportar os
eleitores das comunidades rurais, no horário de 06:00h até o fim da votação.
Art. 7º Os veículos, depois de cadastrados, poderão rodar antes do dia da eleição, desde que não estejam
portando as tarjas na forma do parágrafo único do artigo 4º, sob pena de serem apreendidos.
Parágrafo único. Os veículos cadastrados, no dia da eleição, só poderão mudar seus itinerários após retirarem
os adesivos referidos no parágrafo único do artigo 4º, salvo por motivo de extrema necessidade ou com
autorização do Juiz Eleitoral, devendo, nesse caso, realizar novo cadastro no Cartório Eleitoral.
Art. 8º A comissão de transporte, que será nomeada através de portaria específica, deverá incluir na elaboração
do projeto de transporte de eleitores os seguintes pontos:
As rotas que serão utilizadas para transportar eleitores;
A distribuição dos veículos disponíveis nas rotas;
Os locais de embarque e desembarque dentro da zona urbana; e,
Os locais em que os motoristas devem se apresentar para assinarem termo onde constará a hora em que o
mesmo se apresentou, devendo em cada rota haver, pelo menos, um destes locais.
Art. 9º Fica proibido o transporte de eleitores em veículos não autorizados, caracterizando-se, nesses casos,
crime eleitoral.
Parágrafo único. A proibição do presente artigo não se aplica a:
coletivos de linhas regulares e não fretados;
de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família;
O serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela restrição de que trata o
artigo 2º.
Art. 10. Não haverá rotas para transportar eleitores que residam em comunidades onde exista local de votação.
Art. 11. O responsável pelo descumprimento da presente Portaria incorrerá nas punições previstas em Lei,
podendo ser preso em flagrante delito, ter seu veículo apreendido e responder a processo penal eleitoral.
Art. 12. Os eleitores que não puderem votar, por motivo justo, poderão, até sessenta dias após a data do pleito,
comparecer ao Cartório Eleitoral munidos de seu título eleitoral para proceder a justificativa da ausência às
urnas.
DA MANUTENÇÃO DA PAZ E SEGURANÇA DOS TRABALHOS
NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO DURANTE O PRIMEIRO E O SEGUNDO TURNOS DAS ELEIÇÕES GERAIS DE
2018
Art. 13. A partir das 7 horas do domingo da eleição, enquanto perdurarem os trabalhos das seções eleitorais, fica
proibido a permanência de lideranças políticas, bem como de candidatos às eleições proporcionais ou
majoritárias, acompanhados por pessoas, no interior dos locais de votação, diante da possibilidade de
configuração da prática de boca de urna, consistente em crime eleitoral, nos termos do art. 45, 2º, inciso II, da Lei
9.504/97.
§1.º. Os candidatos têm prioridade para votar, sendo o primeiro na ordem de preferência, nos termos do art. 109,
§2º, da Resolução TSE n.º 23.554/2017.
§2.º O candidato deve permanecer na seção apenas o tempo necessário e suficiente para o exercício do voto ou
da fiscalização, se for o caso, não devendo se aproximar dos eleitores, a fim de evitar aglomerações.
Art. 14. O eleitor, ao chegar ao local de votação, deve se dirigir, imediatamente, para a seção em que vota e,
após votar, deve se retirar do referido local.
§1.º Caso o eleitor descumpra o caput deste artigo, o supervisor de local de votação, o auxiliar de serviços
eleitorais ou qualquer servidor da Justiça Eleitoral, deve solicitar que o eleitor se dirija a sua seção ou que o
mesmo se retire do local de votação.
§2.º Caso o eleitor insista em descumprir o caput deste artigo, deve-se comunicar o fato a Polícia Militar que será
responsável por retirar o eleitor do local de votação.
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§3.º É vedada a permanência dos eleitores em distância inferior a 50 (cinquenta) metros dos portões dos locais
de votação.
Art. 15. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por
partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e
adesivos (Lei nº 9.504/1997, art. 39- A, caput).
§1.º São vedados, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando
vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação
coletiva, com ou sem utilização de veículos (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 1º).
§2.º No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos
mesários, aos membros da junta e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer
propaganda de partido político, de coligação ou de candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 2º).
§ 3º Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus crachás, constem o nome e a
sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário (Lei nº 9.504/1997,
art. 39-A, § 3º).
§ 4º No dia da eleição, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das
seções eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 4º).
§ 5º A violação dos §§ 1º a 3º configurará divulgação de propaganda, nos termos doinciso III do § 5º do art. 39 da
Lei nº 9.504/1997.
Art. 16. Na cabina de votação, é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas,
filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto
(Lei nº 9.504/1997, art. 91-A, parágrafo único).
Parágrafo único. Para que o eleitor possa se dirigir à cabina de votação, os aparelhos mencionados no caput
poderão ficar sob a guarda da mesa receptora ou deverão ser mantidos em outro local de escolha do eleitor.
Art. 17. A fiscalização pelos partidos e coligações será restrita a dois (2) fiscais para cada seção, permanecendo
um de cada vez, sendo vedado o uso de vestes uniformizadas.
§ 1º. A identificação dos fiscais será feita através de seu crachá contendo exclusivamente as siglas do partido ou
o nome da coligação.
§ 2º. Caberá ao fiscal acompanhar e velar pela regularidade dos atos na seção de votação, não podendo
recepcionar os eleitores nas portas das seções ou exercer qualquer atividade exclusiva dos membros da mesa
receptora de votos.
§ 3º. O fiscal que não estiver atuando na seção de votação não permanecerá no local de votação, assim
considerado todo o prédio onde esteja funcionando uma seção eleitoral.
§ 4º. Fica proibida a comunicação, por qualquer meio, dos fiscais de partidos e coligações no dia das eleições
com os eleitores que aguardam nas filas para votação ou já votaram e estão saindo do recinto de votação.
§5º. No primeiro descumprimento ao determinado no caput ou a qualquer dos parágrafos deste artigo, o fiscal
será orientado pelos mesários ou auxiliares da Justiça Eleitoral, de forma verbal, a cessar sua conduta e,
havendo reiteração, o mesmo será afastado das suas atribuições na seção de votação, sem prejuízo da sua
substituição por outro do partido/coligação.
§6º. O fiscal afastado não poderá exercer sua atividade em nenhuma outra seção do município de Assu/RN.
Art. 18. É vedado ao candidato, representante de partido ou coligação, fiscal, delegado, ou qualquer pessoa
vinculada a partido ou candidatura, acompanhar o eleitor até o local de votação, sendo vedado também,
aproximar-se do eleitor a pretexto de esclarecê-lo ou organizar a fila, sob pena de caracterizar boca de urna.
Art. 19. No exercício das suas atividades os fiscais de partidos/coligações devem se dirigir ao Presidente da
Mesa Receptora de Votos ou aos Auxiliares da Justiça Eleitoral, no caso de dúvidas ou questionamentos,
justamente em razão da atividade de fiscalização não ser poder de polícia estatal, mas atividade de simples
constatação de irregularidades e denúncia aos órgãos competentes para as providências pertinentes.
Art. 20. O desatendimento da determinação contida no art. 14, supra, bem como o incitamento, ameaça de
agressão ou efetiva ofensa, física ou verbal, aos mesários ou pessoal a serviço da Justiça Eleitoral, sujeitará o
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responsável às cominações relativas ao CRIME DE DESOBEDIÊNCIA a ordens e instruções da JUSTIÇA
ELEITORAL (art. 347 do Código Eleitoral) e CRIME DE PERTURBAÇÃO E DESORDEM EM RELAÇÃO AO
SERVIÇO ELEITORAL (art. 296 Código Eleitoral), sem prejuízo de outras penalidades legais por outros crimes
eleitorais que venham a se configurar, a exemplo da BOCA DE URNA.
Parágrafo único. Em caso de prerrogativa de foro, após a lavratura do auto de prisão em flagrante ou do termo
circunstanciado de ocorrência (TCO), deve ser feita a comunicação imediata ao Tribunal Regional Eleitoral e ao
Procurador Regional Eleitoral, encaminhando-se, posteriormente, os autos à Corte Eleitoral.
DA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NA APURAÇÃO DOS VOTOS
Art. 21. A totalização dos votos das Seções Eleitorais dar-se-á no Fórum Eleitoral de Assu, localizado na Rua Dr.
Luiz Carlos, S/N, Bairro Novo Horizonte, Assú/RN.
Art. 22. Além das pessoas autorizadas pelo Juízo da 54ª Zona Eleitoral, só poderão permanecer dentro do
Fórum Eleitoral de Assú:
o Juiz Eleitoral;
o Promotor Eleitoral;
os Servidores e pessoal a serviço da Justiça e/ou autorizados pelo Juiz Eleitoral;
um representante por partido isolado ou coligação que concorrer ao pleito;
um advogado por partido ou coligação que concorrer ao pleito; e,
as pessoas a serviço da imprensa, devidamente autorizadas pelo Juiz Eleitoral.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. Cabe às Forças Armadas, disponíveis nesta 29ª Zona, coibir as práticas ilegais que atentem contra a
lisura do pleito e garantir a segurança dos trabalhos de votação e apuração das eleições, estabelecendo
planejamento e organização para atuar com observância da presente portaria.
Art. 24. Os responsáveis pelo descumprimento das disposições desta portaria ficarão sujeitos às penas do art.
347 do Código Eleitoral.
Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
Art. 26. Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Ministério Público Eleitoral, aos comandantes de policiamento e
aos mesários e supervisores que atuarão no dia do pleito.
Art. 27. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Assú/RN, 08 de agosto de 2018.

MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

30ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

ACAO PENAL 10-60.2018.6.20.0030
AÇÃO PENAL Nº 10-60.2018.6.20.0030 - CLASSE 4 - PROTOCOLO SADP/TRE-RN N.º 4607/2018
DENUNCIANTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL
DENUNCIADA:
ORLLENA
ELISIANE
SANTOS
DA
SILVA
ADVOGADOS: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - OAB/RN 3292; GLAYCON SOUZA BEZERRA - OAB/RN
7329; VALÉRIA CARVALHO DE LUCENA – OAB/RN 3096; RANIERI LESSA BEZERRA – OAB/RN 7897
DENUNCIADO:
ERIVELTON
DANTAS
DA
SILVA
ADVOGADOS: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - OAB/RN 3292; GLAYCON SOUZA BEZERRA - OAB/RN
7329; MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - OAB/RN 15777
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DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.
Trata-se de resposta à acusação apresentada em favor do(s) acusado(s) Orllena Elisiane Santos da Silva e
Erivelton Dantas da Silva, na qual suscitaram preliminar de inépcia da denúncia, negando os fatos no mérito.
É o que importa relatar, decido.
As preliminares não merecem acatamento.
É que não se há de falar em inépcia da denúncia, que descreveu suficientemente os fatos delituosos com todas
as suas circunstâncias, possibilitando, como visto nas peças de defesa, o exercício do contraditório e da ampla
defesa por ambos os denunciados.
De outra banda, não vislumbro, neste momento processual, atipicidade da conduta, devendo as alegações
defensivas de que não houve dolo da conduta dos réus ser objeto de prova durante a instrução processual.
Assim, a despeito das argumentações tecidas nas peças de defesa de fls. 49/59 e 73/82, entendo não terem
restado aperfeiçoadas quaisquer das causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP, não sendo
possível verificar, pelo menos com os elementos de prova até então colacionados aos autos, causas de exclusão
da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.
Pelo exposto, rejeito as preliminares e indefiro o pedido de absolvição sumária.
Considerando que foi apresentada resposta à acusação pela denunciada Orllena, através de advogado
constituído, revogo a nomeação de defensor dativo feita a fl. 66.
Determinando a chefia do cartório que providencie o cumprimento da parte final da decisão de fl. 06/06v, a fim de
que possa ser avaliada a possibilidade de oferta do benefício da suspensão condicional do processo.
P. I. Cumpram-se, com as cautelas legais.
Macau/RN, 7 de agosto de 2018.
Cristiany Maria de Vasconcelos Batista
Juíza Eleitoral

31ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

Processo nº.: 1-32.2017.6.20.0031 (Protocolo nº 101.324/2016)
Natureza: REPRESENTAÇÃO
Representantes: Manoel Estevam da Fonseca, Valinho Alves da Silva, PDT- Triunfo Potiguar (Partido
Democrático Trabalhista) e Coligação Juntos Pela Triunfo que Queremos;
Advogado dos Representantes: Nelito Ferreira Neto- OAB: 8161/RN
Representados: Maria Lúcia de Azevedo Estevam e Francialison Almeida dos Santos;
Advogados dos Representados: Kerson Carvalho Kraner Alves (OAB/RN 14.192) e Mauro Gusmão Rebouças
(OAB/RN 4349)

MANDADO DE INTIMAÇÃO
DE ORDEM do Excelentíssimo Dr. MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE, Juiz Eleitoral da 31ª Zona de Campo
Grande-RN, por nomeação legal, etc.
Fica intimado o representado para tomar ciência do despacho retro exarado em 08 de agosto de 2017 a fim de
efetivar as devidas providências no prazo de vinte e quatro horas.
Despacho:
“Intime-se o representado para apresentar contrarrazões no prazo de 24 horas, conforme art. 96, §8º da Lei nº
9.504/97.
Após o transcurso do prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, remeta-se os presentes autos ao
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte para efetivação do juízo de admissibilidade e
eventual exame do mérito, se for o caso.”
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DIANA PEDROSA LIMA
CHEFE DE CARTÓRIO DA 31ª ZONA ELEITORAL

33ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 988-93.2016.6.20.0034
INVESTIGANTES: Sebastião Filgueira do Couto, Jorge Ricardo do Rosário, PSDB – Partido Social da
Democracia Brasileira e Coligação Unidos Por Uma Mossoró Melhor.
ADVOGADOS: Daniel Victor da Silva Ferreira (OAB/RN 4417) e Olavo Hamilton Ayres Freire de Andrade
(OAB/RN 479-A)
INVESTIGADAS: Rosalba Ciarlini Rosado e Nayara Gadelha de Oliveira.
ADVOGADOS: Luiz Antônio Pereira de Lira (OAB/RN 11663), Francisco Galdino de Andrade Neto (OAB/RN
11624), Pedro Paulo Harper Cox (OAB/RN 13516), Hindenberg Fernandes Dutra (OAB/RN 3838) e José Augusto
Delgado (OAB/RN Nº 7.490)

DESPACHO
R. hoje.
Por meio da regular publicação do presente despacho no Diário de Justiça Eletrônico
– DJE, INTIMO as investigadas para oferecerem, no prazo de 03 (três) dias, contrarazões ao recurso interposto
por dois dos investigantes.
Juntadas as contrarrazões ou decorrido in albis o
prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao TRE-RN para fins de apreciação do referido recurso.
Cumpra-se.
Mossoró-RN, 07 de Agosto de 2018.

Adriana Santiago Bezerra
Juíza da 33ª Zona Eleitoral
INQUÉRITO POLICIAL Nº 124-63.2013.6.20.0033 Classe 18
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO POLICIAL FEDERAL COM PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE DA SUPOSTA CONDUTA CRIMINOSA INVESTIGADA.
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO QUE SE
IMPÕE.
Vistos etc.
Trata-se de inquérito policial em que pugnou o Parquet, por entender não devidamente comprovada a
materialidade da conduta delituosa investigada, pelo seu arquivamento.
É o sucinto relatório. Decido.
Ao se analisarem os autos, vê-se que a representante do Ministério Público Eleitoral, na manifestação que fez
juntar às fls. 453/455, muito bem pontuou a insuficiência da informação prestada pelo denunciante para que se
inicie a persecução penal em Juízo, uma vez se encontrar a mesma desprovida de qualquer prova que tivesse o
condão de lhe conferir a credibilidade necessária. Esta Magistrada, por sua vez, não vislumbra razões para
deixar de manifestar idêntico entendimento ante a notória e extrema fragilidade dos elementos que constam nos
autos, assim como pela impossibilidade de realização de outras diligências que se revelem aptas a melhor
elucidarem os fatos objeto da investigação.
Desta forma, com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal, determino, sem mais delongas, o
arquivamento do presente inquérito policial por absoluta falta de elementos aptos a subsidiar uma apuração mais
aprofundada, assim como por inexistir base para oferecimento de denúncia, devendo o Cartório Eleitoral adotar
as providências pertinentes.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Mossoró-RN, 07 de Agosto de 2018.
Adriana Santiago Bezerra
Juíza da 33ª Zona Eleitoral

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 137

Natal, quinta-feira, 9 de agosto de 2018

Página 47

34ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 032/2018
PROCESSO: 28-69.2018.6.20.0034 (PROTOCOLO 6388/2018)
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
REQUERENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD
REQUERENTE: CLAYTON JADSON SILVA ROLIM
REQUERENTE: MARIA IRENE DA SILVA
ADVOGADO: CHARLEJANDRO RUSTAYNE MARCELINO PONTES
De ordem da MM. Juíza Eleitoral da 34ª Zona, Dra. Ana Cláudia Secundo da Luz e Lemos, foi expedido o
presente Mandado de Intimação.
Finalidade: INTIMAR o Partido Solidariedade SD, Órgão Diretivo no Município de Mossoró, Com endereço na
Rua Cenira Targino, 110, Conjunto Vingt Rosado, Mossoró/RN, na pessoa de seu Presidente, Clayton Jadson
Silva Rolim, para tomar conhecimento do Relatório Preliminar de Análise da prestação de contas do referido
partido e, no prazo de 20 (vinte) dias, para apresentar os documentos que estão faltando na prestação de
contas, ficando advertido da possibilidade de julgamento das contas como não prestadas caso não se manifestar
quanto às eventuais irregularidades/falhas/impropriedades identificadas.
Anexo: Cópia do Relatório Preliminar Expedido.

Mossoró/RN, 08 de Agosto de 2018.
FRANCISCO MARCIO DE OLIVEIRA
Chefe da 34ª Zona Eleitoral

38ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

SENTENÇAS
Processo nº 34-64.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: PMDB (Município de Serrinha dos Pintos/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Edmilson Fernandes de Amorim – OAB/RN nº 3.343
SENTENÇA
EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
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consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN

Processo nº 33-79.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: PSC (Município de Serrinha dos Pintos/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Larissa Rafaella Maia da Escóssia – OAB/RN nº 12.343
SENTENÇA
EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN

Processo nº 30-27.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: SD (Município de Martins/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Edivania Fernandes de Souza – OAB/RN nº 698-A
SENTENÇA
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EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN

Processo nº 32-94.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: DEM (Município de Antônio Martins/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Francisca Ednária Ferreira das Chagas Fernandes – OAB/RN nº 13.590
SENTENÇA
EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN

Processo nº 35-49.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: PCDOB (Município de Antônio Martins/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Francisca Ednária Ferreira das Chagas Fernandes – OAB/RN nº 13.590
SENTENÇA
EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN

Processo nº 31-12.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: PSDB (Município de Serrinha dos Pintos/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Edmilson Fernandes de Amorim – OAB/RN nº 3.343
SENTENÇA
EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
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Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN

Processo nº 36-34.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: PATRI (Município de Serrinha dos Pintos/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Edmilson Fernandes de Amorim – OAB/RN nº 3.343
SENTENÇA
EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN
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SENTENÇAS
Processo nº 39-86.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: PROS (Município de Serrinha dos Pintos/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Osmar Fernandes de Queiroz – OAB/RN nº 4.618
SENTENÇA
EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral, constando a informação de que o CNPJ do órgão partidário não
se encontra cadastrado na base de dados.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea e à omissão do órgão partidário em realizar a inscrição no CNPJ, e, por
consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN

Processo nº 37-19.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: PSD (Município de Antônio Martins/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Francisco Diêgo Fernandes Bezerra – OAB/RN nº 13.994
SENTENÇA
EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN

Processo nº 40-71.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: PPS (Município de Serrinha dos Pintos/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Larissa Rafaella Maia da Escóssia – OAB/RN nº 12.343
SENTENÇA
EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN

Processo nº 38-04.2018.6.20.0038 – Prestação de Contas – Ausência de Movimentação de Recursos
Partido: PMN (Município de Antônio Martins/RN) - Exercício 2017
Advogado(a): Francisco Diêgo Fernandes Bezerra – OAB/RN nº 13.994
SENTENÇA
____________________________________________________________________________________________________________________
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EMENTA: Direito Eleitoral. Prestação de Contas. Art. 32 da Lei 9.096/95. Resolução TSE nº 23.546/2017.
Declaração de ausência de movimentação de recursos. Exercício Financeiro de 2017. Regularidade.
Apresentação extemporânea. Aprovação com ressalvas.
Cuida-se de Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo pela Unidade de Análise Técnica, foi sugerido o imediato
arquivamento dos autos, considerando-se as contas como prestadas e aprovadas com ressalvas, face a
apresentação das contas após o prazo legal.
Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relatório. Decido.
A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, foi examinada nos moldes dispostos na
Lei nº 9.096/95 e na Resolução do TSE nº 23.546/2017.
No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os documentos
exigidos pelas normas de regência. Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação. Além disso,
consoante informado pela Unidade de Análise Técnica, não foram constatados registros de emissão de recibos
eleitorais, de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de movimentação financeira, nos extratos bancários
ou relatórios disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Diante do exposto, acompanhando o Relatório da Unidade de Análise Técnica, bem como o Parecer do
Ministério Público Eleitoral, com fulcro na Lei n° 9.096/95 e nos art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c o art. 46, inciso
II, da Resolução/TSE n° 23.546/17, considero as contas como prestadas e aprovadas, com ressalvas, face a sua
apresentação extemporânea, e, por consequência, determino o imediato arquivamento da presente Prestação de
Contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Martins/RN, 08 de agosto de 2018.
EVALDO DANTAS SEGUNDO
Juiz da 38ª Zona Eleitoral/RN
DECISÕES E DESPACHOS

DECISÃO
Protocolo nº:
11.666/2018 – Ofício nº 43-2018 – Correios/SE/RN
Assunto: Solicitação de dispensa de empregado da ECT da função de mesário nas Eleições 2018
DECISÃO
Trata-se de ofício encaminhado pela Superintendência Estadual da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
– ECT visando à dispensa de seus empregados da convocação para o exercício da função de mesário no pleito
eleitoral de 2018.
Em suma, fundamenta o pedido no déficit operacional nas unidades de atendimento da empresa, alegando que a
ausência de empregados nos postos de trabalho poderá implicar o fechamento das respectivas agências nos
dias de treinamento e reunião de mesários, bem como após as eleições, em razão das folgas legais,
ocasionando prejuízos à população das cidades. Aduz, ainda, que a empresa não possui disponibilidade
orçamentária para substituir os empregados convocados nos dias de afastamento.
Inicialmente, cumpre registrar que a solicitação do requerente, embora datada de 21/06/2018, foi encaminhada
através de e-mail e protocolada nesta 38ª Zona Eleitoral apenas no dia 06/08/2018, portanto, após a realização
das convocações para o exercício da função de Membro de Mesas Receptoras de Votos e das funções especiais
nos Municípios integrantes desta Zona Eleitoral, as quais foram efetivadas através dos Editais nº 28/2018 e
29/2018, publicados no DJe nº 127, no dia 26/07/2018, já tendo sido encaminhadas as respectivas cartas
convocatórias.
Dessa forma, não há mais que se falar em dispensa prévia da realização das convocações. Neste momento, nos
termos da legislação eleitoral, notadamente o art. 120, § 4º, do Código Eleitoral, cabe a cada um dos
interessados em requerer a dispensa do exercício dos trabalhos eleitorais, no prazo de 05 dias a contar da
nomeação, a alegação dos motivos que embasam sua pretensão, os quais ficarão à livre apreciação do
magistrado.
Destarte, recebo o presente como requerimento de dispensa dos trabalhos eleitorais e passo à análise do pleito
formulado.
A ECT fundamenta seu pedido no déficit operacional e na ausência de disponibilidade orçamentária para
substituir os empregados convocados nos dias de treinamento e nas posteriores folgas legais em compensação
pelos dias de trabalho no pleito eleitoral, aduzindo que tais circunstâncias ocasionarão prejuízos ao
funcionamento da empresa e à população.
____________________________________________________________________________________________________________________
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Observa-se, pois, que a requerente limita-se a apresentar seus fundamentos de forma genérica, abstendo-se de
indicar o número de empregados convocados para as funções eleitorais nos Municípios que compõem esta 38ª
Zona Eleitoral, o número total de empregados nas referidas unidades e os reais impactos à manutenção dos
serviços no caso concreto, informações estas indispensáveis ao exame das particularidades que envolvem o
pedido formulado.
O papel do mesário é essencial para a realização do processo eleitoral. Ao desempenhar suas funções no dia da
eleição, ele participa ativamente no processo de escolha dos representantes políticos do país e contribui para a
consolidação da democracia, ajudando a assegurar que a vontade soberana possa ser livremente executada,
despida de qualquer interferência externa.
Dada a relevância dessa função, a legislação eleitoral atribui caráter obrigatório à convocação do mesário,
prevendo punições para aqueles que descumprirem o chamado e se ausentarem dos trabalhos, bem como
estabelecendo benesses para os que atenderem à convocação e desempenharem seu papel de maneira plena.
Dessa forma, uma vez convocado, o mesário só pode ser dispensado dos trabalhos quando verificada a
existência de uma das hipóteses de impedimento previstas em lei (art. 120, § 1º, do Código Eleitoral) ou, ainda,
quando suscitado motivo justo, que o impeça de exercer suas funções nos dias de treinamento e na data do
pleito.
No caso em análise, consoante afirmado alhures, não vislumbro a presença de elementos aptos a
caracterizarem justo motivo para a dispensa geral e irrestrita, da forma como foi requerida, dos empregados da
ECT do exercício da atividade de mesário nas Eleições 2018.
Ante o exposto, indefiro o requerimento apresentado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT,
Superintendência Estadual, através do Ofício nº 43-2018 – Correios/SE/RN, sob o protocolo nº 11.666/2018, o
que faço com fulcro nas razões expostas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Martins, 08 de agosto de 2018.
Evaldo Dantas Segundo
Juiz Eleitoral da 38ª Zona/RN
(em substituição legal)

39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas n° 105-83.2016.6.20.0055
Partido: Partido Social Democrático - PSD – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2016 - Exercício 2015
Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena – OAB/RN: 5.036
Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9340

SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2015.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerido julgamento conforme convencimento
do julgador.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento por contas não prestadas.
Foi publicado edital 16/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e, também, intimação ao partido objeto do presente processo e foi apresentada manifestação (fls. 38/40).
É o relatório resumido. Decido.
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24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 137

Natal, quinta-feira, 9 de agosto de 2018

Página 56

O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao
exercício financeiro de 2015.
Identifico que, em verificação detida nesta data da legislação em vigor, o §1º, do art. 65, da Resolução nº
23.464/15 informa que as disposições processuais dessa resolução são aplicadas aos processos de prestação
de contas relativos aos exercícios 2009 em diante. Já o caput, do citado artigo, da mesma norma regulamentar,
determina que o mérito relativo aos processos de prestação de contas referentes aos exercícios anteriores a
2016 não é o da Resolução nº 23.464/15. Portanto, quanto ao mérito, referente ao exercício de 2015, se aplica a
Resolução nº 23.432/14 e, quanto ao rito, se aplica a Resolução nº 23.464/15. Nesse sentido encontra-se o
julgado:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO, EXERCÍCIO 2015.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS DESAPROVADAS. REFORMA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.432/14, ART. 6º, § 1º. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA SOMENTE É OBRIGATÓRIA QUANDO A
GREI RECEBE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, REPASSE DO FUNDO PARTIDO, DOAÇÕES E OUTROS
RECURSOS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO E/OU
IRREGULARIDADE A MACULAR AS CONTAS. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS. (RE RECURSO n 1517 - Santo Expedito/SP, ACÓRDÃO de 19/12/2016, Relator(a) CARLOS EDUARDO CAUDURO
PADIN, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 26/01/2017)
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente e não abriu conta bancária,
entretanto, conforme §1º, do art. 6º, da Resolução nº 23.432/14 não é obrigatória abertura de conta bancária
para partido que não recebeu recursos de fundo partidário, doações para campanha e outros recursos. Quanto
ao rito, obedeceu ao disposto no art. 45, da Resolução nº 23.464/15.
Assim, discordando do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do art. 45, da Resolução n° 23.432/14
- TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E APROVADAS com ressalva em razão
da intempestividade de entrega da prestação de contas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 26 de julho de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas n° 105-83.2016.6.20.0055
Prestação de Contas n° 105-83.2016.6.20.0055
Partido: Partido Social Democrático - PSD – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2016 - Exercício 2015
Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena – OAB/RN: 5.036
Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9340
Lygia Raaby Juvêncio de Araújo – OAB/RN: 10309

SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2015.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerido julgamento conforme convencimento
do julgador.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento por contas não prestadas.
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Foi publicado edital 16/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e, também, intimação ao partido objeto do presente processo e foi apresentada manifestação (fls. 38/40).
É o relatório resumido. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao
exercício financeiro de 2015.
Identifico que, em verificação detida nesta data da legislação em vigor, o §1º, do art. 65, da Resolução nº
23.464/15 informa que as disposições processuais dessa resolução são aplicadas aos processos de prestação
de contas relativos aos exercícios 2009 em diante. Já o caput, do citado artigo, da mesma norma regulamentar,
determina que o mérito relativo aos processos de prestação de contas referentes aos exercícios anteriores a
2016 não é o da Resolução nº 23.464/15. Portanto, quanto ao mérito, referente ao exercício de 2015, se aplica a
Resolução nº 23.432/14 e, quanto ao rito, se aplica a Resolução nº 23.464/15. Nesse sentido encontra-se o
julgado:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO, EXERCÍCIO 2015.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS DESAPROVADAS. REFORMA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.432/14, ART. 6º, § 1º. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA SOMENTE É OBRIGATÓRIA QUANDO A
GREI RECEBE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, REPASSE DO FUNDO PARTIDO, DOAÇÕES E OUTROS
RECURSOS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO E/OU
IRREGULARIDADE A MACULAR AS CONTAS. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS. (RE RECURSO n 1517 - Santo Expedito/SP, ACÓRDÃO de 19/12/2016, Relator(a) CARLOS EDUARDO CAUDURO
PADIN, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 26/01/2017)
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente e não abriu conta bancária,
entretanto, conforme §1º, do art. 6º, da Resolução nº 23.432/14 não é obrigatória abertura de conta bancária
para partido que não recebeu recursos de fundo partidário, doações para campanha e outros recursos. Quanto
ao rito, obedeceu ao disposto no art. 45, da Resolução nº 23.464/15.
Assim, discordando do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do art. 45, da Resolução n° 23.432/14
- TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E APROVADAS com ressalva em razão
da intempestividade de entrega da prestação de contas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 26 de julho de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
EDITAIS

Ref. PC nº 105-83.2016.6.20.0055
Juiz: Mônica Maria Andrade da Silva
INTIMAÇÃO de acordo com Portaria nº 01/2010 – GJE
Requerente: Partido Social Democrático - PSD – Município: Frutuoso Gomes/RN
Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena – OAB/RN: 5.036
Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9340
Finalidade:
Intimar o advogado abaixo a respeito da decisão abaixo.
Relação de Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena – OAB/RN: 5.036
Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9340
Prestação de Contas n° 105-83.2016.6.20.0055
Partido: Partido Social Democrático - PSD – Município: Frutuoso Gomes/RN
Prestação de Contas 2016 - Exercício 2015
Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena – OAB/RN: 5.036
Raul Limeira de Sousa Neto – OAB/RN: 9340
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SENTENÇA
Inicialmente cabe ressaltar que, conforme Anexo I c/c art. 2º, da Portaria Conjunta nº 07/2017 –
PRES/CRE/TRE/RN, o município referido foi remanejado para a jurisdição da 39ª Zona Eleitoral, localizada em
Umarizal/RN. Ressalto, ainda, que, em razão da biometria revisional de Umarizal e Olho D'água do Borges entre
23/02/18 a 27/03/18, os prazos de prestação de contas ficaram suspensos durante o referido período, conforme
Portaria nº 04/2018 – 39ªZE.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em
epígrafe, referente ao exercício financeiro de 2015.
Publicado o edital de ciência, o prazo transcorreu e não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerido julgamento conforme convencimento
do julgador.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento por contas não prestadas.
Foi publicado edital 16/2018 para interessados e outros pudessem se manifestar sobre os documentos dos Autos
e, também, intimação ao partido objeto do presente processo e foi apresentada manifestação (fls. 38/40).
É o relatório resumido. Decido.

O presente feito trata da Prestação de Contas do órgão partidário acima indicado, referente ao
exercício financeiro de 2015.
Identifico que, em verificação detida nesta data da legislação em vigor, o §1º, do art. 65, da Resolução nº
23.464/15 informa que as disposições processuais dessa resolução são aplicadas aos processos de prestação
de contas relativos aos exercícios 2009 em diante. Já o caput, do citado artigo, da mesma norma regulamentar,
determina que o mérito relativo aos processos de prestação de contas referentes aos exercícios anteriores a
2016 não é o da Resolução nº 23.464/15. Portanto, quanto ao mérito, referente ao exercício de 2015, se aplica a
Resolução nº 23.432/14 e, quanto ao rito, se aplica a Resolução nº 23.464/15. Nesse sentido encontra-se o
julgado:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO, EXERCÍCIO 2015.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS DESAPROVADAS. REFORMA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.432/14, ART. 6º, § 1º. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA SOMENTE É OBRIGATÓRIA QUANDO A
GREI RECEBE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, REPASSE DO FUNDO PARTIDO, DOAÇÕES E OUTROS
RECURSOS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO E/OU
IRREGULARIDADE A MACULAR AS CONTAS. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS. (RE RECURSO n 1517 - Santo Expedito/SP, ACÓRDÃO de 19/12/2016, Relator(a) CARLOS EDUARDO CAUDURO
PADIN, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 26/01/2017)
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas intempestivamente e não abriu conta bancária,
entretanto, conforme §1º, do art. 6º, da Resolução nº 23.432/14 não é obrigatória abertura de conta bancária
para partido que não recebeu recursos de fundo partidário, doações para campanha e outros recursos. Quanto
ao rito, obedeceu ao disposto no art. 45, da Resolução nº 23.464/15.
Assim, discordando do Parquet Eleitoral e com fulcro no inciso II, do art. 45, da Resolução n° 23.432/14
- TSE, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS E APROVADAS com ressalva em razão
da intempestividade de entrega da prestação de contas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Registre-se no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Umarizal/RN, 26 de julho de 2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral

46ª ZONA ELEITORAL
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EDITAIS

E D I T A L Nº 036/2018-46ªZE
O Excelentíssimo Senhor Cleudson de Araújo Vale, Juiz Eleitoral desta 46ª Zona, no uso de suas atribuições
legais, etc.

FAZ SABER, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017, que foi apresentada a
declaração de ausência de movimentação financeira de recursos, relativo aos exercícios anuais de 2017 do
partido político abaixo nominado, a qual está disponível para consulta no Cartório Eleitoral, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Processo n.
PC 52-61.2018

Município
PUREZA

Prestador de contas
PSD

Responsáveis
MARÍLIA MORAIS DE LIMA
RIVAILTON MARIA DE SANTANA DA PASCHOA

Dado e passado, nesta cidade de Ceará Mirim/RN, aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2018, Eu, Deivson
Lopes da Silva Carvalho, Assistente de Cartório da 46ª Zona, preparei e conferi o presente edital.
Cleudson de Araújo Vale
Juiz da 46ª Zona Eleitoral

E D I T A L Nº 035/2018-46ªZE
O Excelentíssimo Senhor Cleudson de Araújo Vale, Juiz Eleitoral desta 46ª Zona, no uso de suas atribuições
legais, etc.

FAZ SABER, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017, que foi apresentada a
declaração de ausência de movimentação financeira de recursos, relativo aos exercícios anuais de 2017 do
partido político abaixo nominado, a qual está disponível para consulta no Cartório Eleitoral, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Processo n.
PC 50-91.2018

Município
TAIPU

Prestador de contas
MDB

Responsáveis
LAÉRCIO BARBALHO DA CRUZ
FRANCISCA DALVA DA SILVA

Dado e passado, nesta cidade de Ceará Mirim/RN, aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2018, Eu, Deivson
Lopes da Silva Carvalho, Assistente de Cartório da 46ª Zona, preparei e conferi o presente edital.
Cleudson de Araújo Vale
Juiz da 46ª Zona Eleitoral

47ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo n° 253-21.2016.6.20.0047
Espécie: Representação Eleitoral
Representante: Coligação Alto do Rodrigues seguindo em frente
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN 7719); Lady Jessica Dantas da Costa (OAB/RN 14341)
Representado: Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros
Advogados: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (OAB/RN 3640)
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DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando o trânsito em julgado do Acórdão que reformou a Sentença proferida, afastando a multa imposta,
fl. 245, bem como a Certidão de fl. 249v, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Publique-se.
Expedientes necessários.
Pendências/RN, 07/08/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

50ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO N.º 25-66.2018.6.20.0050
PROTOCOLO N.º 7.924/2018
CLASSE: DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
INTERESSADO(A)(S): SANDRA MARGARETH SILVA DA FE E GENIR BATISTA DE BARROS
Registro n.º 060/2018
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de procedimento de coincidência biométrica, registrado no TSE sob o n.º 1DBIORN1816374497,
envolvendo as eleitoras SANDRA MARGARETH SILVA DA FE e GENIR BATISTA DE BARROS, ambas com
inscrições vinculadas a esta 50ª ZE/RN.
Foi publicado edital, nos termos do art. 35 da Resolução-TSE n.º 21.538/03.
O Cartório Eleitoral instruiu os autos com espelhos dos Sistemas AFIS e ELO do(a)(s) eleitor(a)(s) e os
documentos existentes em Cartório.
Notificadas, as eleitoras em tela compareceram em Cartório e prestaram declarações (fls.24 e 29).
É o breve relatório. Decido.
Da análise dos documentos que instruem os autos, restou provada que a duplicidade biométrica ora em exame
ocorreu entre duas inscrições regulares, ambas vinculadas a esta 50ª Zona Eleitoral e pertencentes a eleitores
diversos, a saber: SANDRA MARGARETH SILVA DA FE e GENIR BATISTA DE BARROS.
Tudo indica ter havido equívoco do operador do Sistema Elo, o qual coletou as impressões digitais de um eleitor
e as inseriu na inscrição eleitoral do outro eleitor, motivo pelo qual incorreu na presente duplicidade biométrica.
Houve, portanto, falha no serviço eleitoral, não tendo os eleitores em questão dado causa à sobredita
coincidência, muito menos se verifica indício da prática de ilícito eleitoral.
Nessa toada, hei por bem manter ambas as inscrições no Cadastro Eleitoral, tendo em vista que atribuídas a
eleitores diversos.
Em face do exposto, determino a MANUTENÇÃO das inscrições eleitorais n.º 0031.9696.1686, em
nome de SANDRA MARGARETH SILVA DA FE, e 0132.0154.1694, em nome de GENIR BATISTA DE
BARROS, ambas vinculadas a 50ª ZE/RN, forte no art. 71 do Código Eleitoral c/c art. 40 da Resolução/TSE n.º
21.538/2003.
Publique-se.
Intimem-se as eleitoras, inclusive acerca da necessidade de comparecer em Cartório, após a reabertura
do Cadastro Nacional, para nova coleta de dados biométricos.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição e no Sistema AFIS/Elo.
Parnamirim, RN, 08 de agosto de 2018.

MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

DECISÕES E DESPACHOS

PROCESSO N.º 56-23.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo n.º 31.693/2017
Assunto: Representação - Pessoa Física - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Eleição 2016 - Pedido
de Aplicação de Multa
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Autor: Ministério Público Eleitoral – MPE
Réu(Ré): SIGILOSO
Advogado(a): Armando Roberto Holanda Leite, OAB/RN 532
DESPACHO
Vistos etc.
Intime-se a parte Representada, por seu advogado constituído, para apresentar
alegações finais no prazo de 2 dias, nos termos do art. 30 da Resolução-TSE n.º 23.642/2015.
Intime-se, via DJE.
Parnamirim, RN, 8 de agosto de 2018.

MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
EDITAIS

E D I T A L N.º 044/2018

A JUÍZA DA 50ª ZONA ELEITORAL, PARNAMIRIM, CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, DRA. MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA, no uso das suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 45,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, que a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do(a)
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO PATRIOTA – PATRI, PARNAMIRIM, RN, PRESIDENTE
ATUAL: IVA MARIA BEZERRA DE ARAÚJO; TESOUREIRO ATUAL: JOSIVALDO JOSÉ COSTA; autuada sob o
n.º 47-27.2018.6.20.0050 (PC), Protocolo n° 8.953/2018, referente ao exercício financeiro de 2017, encontra-se
no Cartório Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral, disponível para qualquer interessado, querendo, no prazo de 3 (três)
dias, contados da publicação deste Edital, apresentar impugnação, que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral expedir o
presente Edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça eletrônico – DJe.
Dado e passado nesta cidade de Parnamirim, aos 08/08/2018. Eu, ________________(Ana Paula Carlos de
Andrade Cavalcanti), Técnica Judiciária, o digitei o presente, o qual vai assinado pela MM Juíza Eleitoral.
Parnamirim, 8 de agosto de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Edital 024/2018 - Fichas de apoiamento para conferência
E D I T A L N.º 024/2018
(PRAZO: 05 DIAS)
LISTA DE APOIAMENTO POR PARTIDO POLÍTICO EM FORMAÇÃO
A MM. Juíza da 51ª Zona de São Gonçalo do Amarante/RN, Dra. Josane Peixoto Noronha, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER a quem interessar possa, em especial às agremiações partidárias, que o partido em formação
UNIDADE POPULAR apresentou a esta 51ª Zona Eleitoral, em 03/08/2018, requerimento protocolado sob nº
11.643/2018, autuado como Petição nº 34-25.2018.6.20.0051, para conferência das assinaturas apostas em 332
(trezentos e trinta e duas) fichas de apoiamento, registradas no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação
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da Justiça Eleitoral, nos Lotes RN00510000004, RN00510000005, RN00510000006 e RN00510000007, com a
consequente emissão da certidão de apoiamento para criação do partido político.
FAZ SABER, por fim, que a Lista de Apoiamento apresentada pela supramencionada agremiação partidária em
formação encontra-se à disposição de todos e que, com esteio no art. 11, 12, 13 e 14 da Res. TSE n.º
23.465/2015, os dados nela constantes poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de cinco dias, contados da publicação deste Edital.
Para que se dê ampla divulgação ao Edital, determinou a MM. Juíza Eleitoral que fosse publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, bem como afixada cópia no local de
costume.
Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo do Amarante, em 8 (oito) de agosto de 2018. Eu, João Batista de
S. Leão Neto, Técnico Judiciário, preparei e conferi o presente edital que é por mim subscrito de ordem.
JOÃO BATISTA DE SOUZA LEÃO NETO
Técnico Judiciário – TRE/RN

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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