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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

RECURSO ELEITORAL nº 44-14.2018.6.20.0037 - Classe 30ª
Recorrente(s): CESAR NILDO SOARES DA SILVA
Advogada: AGATHA CHRISTIE DE MEDEIROS DANTAS
RECURSO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS COM O MUNICÍPIO CERTIDÃO - OFICIALA DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALISTAMENTO - MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
A comprovação do domicílio eleitoral, para fins de alistamento ou transferência, faz-se mediante apresentação de
documentos que atestem a residência do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar ou
comunitário com a localidade onde deseja exercer o direito do voto.
Na espécie, verifica-se nos autos certidão da oficiala de justiça informando que a residência indicada no RAE
encontrava-se fechada, e vizinhos informaram que o recorrente não reside naquele endereço. Os elementos de
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prova coligidos não configuram documentos capazes de outorgar ao recorrente direito para fins de deferimento
do pedido de transferência eleitoral, notadamente quando cotejados com a referida certidão, cujo teor é dotado
de fé pública e aponta não possuir o eleitor vínculo com a cidade de Rafael Godeiro.
Não restando demonstrado qualquer vínculo entre a recorrente e o município de destino da inscrição eleitoral, a
manutenção da sentença que a indeferiu é medida que se impõe.
Conhecimento e desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença integralmente, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e
comunicações.
Natal(RN), 22 de janeiro de 2019.
JUIZ LUIS GUSTAVO ALVES SMITH - RELATOR
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS

PORTARIA N.º 14/2019-GP
Estabelece a escala de plantão do Juiz da Corte para as Eleições Suplementares de Passa e Fica e Santa
Cruz/RN.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições conferidas pelo artigo 20, inciso XX, c, do Regimento Interno desta Casa, e
Considerando as Resoluções TRE/RN nºs 54 e 55/2018, que fixam a data e aprova as instruções para realização
de Novas Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Passa e Fica e Santa Cruz, respectivamente,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer a escala de plantão do Juiz da Corte, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal(RN), 22 de janeiro de 2019.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente

ANEXO DA PORTARIA N.º 14/2019-GP
JUIZ DA CORTE ELEITORAL
JUIZ

DATA

DIA DA SEMANA

Juiz Francisco Glauber

02 e 03/02/2019

Sábado e domingo

PORTARIA Nº 15/2019 GP
Dispensa Juíza de Direito das atribuições de Juiz Auxiliar da Presidência.
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O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Casa;
Considerando a posse no dia 24 de janeiro da Excelentíssima Juíza ÉRIKA DE PAIVA DUARTE TINÔCO como
membro substituto da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar, a pedido, a Juíza ÉRIKA DE PAIVA DUARTE TINÔCO das atribuições de Juíza Auxiliar da
Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, com efeitos a contar do dia 24 de janeiro
de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 23 de janeiro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
PORTARIA N.º 07/2019 - GP
Dispensa Augusto César Rodrigues Teles de Menezes da Função Comissionada – FC.6 de Chefe de Cartório da
22ª ZE - Acari/RN.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa, e
tendo em vista o que consta do PAE n.º 16.902/2018,
RESOLVE:
Art. 1º. Dispensar, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação da Lei n.º
9.527, de 10/12/1997, o servidor AUGUSTO CÉSAR RODRIGUES TELES DE MENEZES, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário – Área Administrativa, matrícula nº 30024562, da Função Comissionada – FC.6 de Chefe de
Cartório da 22ª ZE - Acari/RN.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 23/01/2019.
Natal, 18 de janeiro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
PORTARIA N.º 10/2019 GP
Designação de Augusto César Rodrigues Teles de Menezes para exercer a Função Comissionada – FC.1 de
Assistente I da 22ª Zona Eleitoral – Acari/RN.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XXXII, "a", do Regimento Interno desta
Casa, c/c o art. 13 da Resolução TSE n.º 21.832, de 22/06/2004, bem como o que consta do PAE nº
16.902/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, com fundamento no art. 4º, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.448, de 22/09/2015, c/c art. 15, § 4º,
da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, o servidor AUGUSTO CÉSAR RODRIGUES TELES DE MENEZES, ocupante
do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, matrícula nº 30024562, para exercer a Função
Comissionada – FC.1 de Assistente I da 22ª Zona Eleitoral – Acari/RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Natal, 22 de janeiro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
PORTARIA N.º 16/2019 - GP
Exoneração de Rossana Sheila Nóbrega Morais do cargo de Assessor I – CJ.1 do Gabinete nº 02 dos Juízes da
Corte.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação da Lei n.º
9.527, de 10/12/1997, a servidora ROSSANA SHEILA NOBREGA MORAIS do Cargo em Comissão de Assessor
I, nível CJ.1, do Gabinete nº 02 dos Juízes da Corte.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 23 de janeiro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
PORTARIA N.º 17/2015 GP
Nomeia Nicolle Barbalho Simonetti de Queiroz Soares Castro para o cargo de Assessor I do Gabinete nº 02 dos
Juízes da Corte.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, inciso XXV, do Regimento Interno desta Casa,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, com redação da Lei nº 9.527, de
10/12/1997, e do art. 5º, §7º, da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, NICOLLE BARBALHO SIMONETTI DE QUEIROZ
SOARES CASTRO, para exercer o Cargo em Comissão, nível CJ.1, de Assessor I do Gabinete nº 02 dos Juízes
da Corte.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 23 de janeiro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
DECISÕES E DESPACHOS
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Processo 0601222-60.2018.6.20.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º: 0601222-60.2018.6.20.0000
ASSUNTO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇAO DE CONTAS DE CANDIDATO –DEPUTADO
ESTADUAL –ELEIÇÕES 2018
EMBARGANTE: SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
ADVOGADO: CAIO FREDERICK DE FRANÇA BARROS CAMPOS E OUTROS
RELATOR:
JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
DESPACHO
Tendo em vista a insistência do embargante quanto àsua afirmação de que os serviços constantes na Nota
Fiscal Eletrônica 03954266, referente ao mês de agosto de 2018, não se referem àsua campanha eleitoral,
DETERMINO a intimação do FACEBOOK para que, no prazo de 3(três) dias, junte aos autos cópias das
FATURAS emitidas durante o mês de agosto de 2018, referente aos serviços da conta de anúncio
325475837488553, que subsidiaram a emissão da NOTA FISCAL 03954266, no valor de R$ 400,00,
apresentando também o relatório de cobrança do período de 01/08/2018 a 31/08/2018, especificando a data de
cobrança, o número de identificação da transação e os valores cobrados.
Àsecretaria judiciária para imediato cumprimento.
Natal/RN, 19 de dezembro de 2018.
Juiz JOSÉ DANTAS DE PAIVA
Relator
Processo 0601611-45.2018.6.20.0000
HABEAS CORPUS Nº 0601611-45.2018.6.20.0000 - NATAL/RN
ASSUNTO:
HABEAS CORPUS
IMPETRANTE: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
IMPETRANTE: ZARA PESSOA CORTÊS
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL –NATAL/RN
RELATOR:
JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por ZARA PESSOA CORTEZ e FELIPE
AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS, em favor de REJANE DE OLIVEIRA FERREIRA, em face de ato
do Juízo Eleitoral da 1ª Zona que, nos autos da Execução Penal Provisória n.º 52-02.2018.6.20.0001, determinou
a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, em cumprimento ao determinado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral n.º 12486-27.2009.6.20.0000.
A paciente foi condenada àpena de 6 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semi-aberto, bem como
àperda do cargo (ou revogação da aposentadoria, caso já concedida).
Alegam os impetrantes, primeiramente, ser desnecessária a prisão para o início do cumprimento da pena no
regime semi-aberto, àvista da possibilidade de sua substituição pelo uso de tornozeleira eletrônica. Conforme
argumentam, a tornozeleira eletrônica seria a medida atualmente indicada para o cumprimento de penas no
regime inicial semi-aberto, em virtude do sistema penitenciário do Estado não dispor de presídio feminino para o
cumprimento das penas no regime referido.
Defendem, ainda, a impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de direitos e das acessórias,
como éo caso da perda da função pública, antes do trânsito em julgado da decisão.
Com essas considerações, os impetrantes requereram o deferimento de medida liminar para (a) que o
cumprimento da pena restritiva de liberdade seja iniciado sem a necessidade da prisão da paciente e (b) para
sustar a execução provisória das penas restritivas de direito, das multas e da perda da função pública.
Éo relatório. Decido.
Nos termos relatados, a paciente foi condenada àpena de 6 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, a ser cumprido, nos termos do art. 33 do Código Penal, em "colônia agrícola, industrial ou
estabelecimento similar" (§ 1º, b).
Conforme argumentam os impetrantes, o sistema penitenciário do Estado não dispõe de presídio feminino para o
cumprimento das penas no referido regime, o que tornaria desproporcional seu recolhimento a estabelecimento
prisional.
Assiste razão aos impetrantes.
Em verdade, o recolhimento da paciente a estabelecimento prisional iria de encontro ao teor da Súmula
Vinculante n.º 56, em cujos termos, "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no
RE 641.320/RS".
No julgamento do RE 641.320, a Suprema Corte estabeleceu as seguintes premissas:
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"Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto,
para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem
como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado”
(regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes
semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou éposto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de
penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam
estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado".
Seguindo as diretrizes da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o REspe n.º
1710674/MG, ao qual foi aplicado o rito dos recursos repetitivos, salientando, na ocasião, o seguinte:
(...)
TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento
da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula
Vinculante n.º 56, éimprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no
julgamento do RE n.º 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de
vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou éposto em prisão dominicilar por falta
de vagas; (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto (STJ
- REsp 1710674/MG - Terceira Seção - Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJE 03/09/2018).
A partir das teses firmadas tanto pelo STF como pelo STJ, verifica-se que a prisão domiciliar não constitui
alternativa primeira e automática para as situações onde se verifique a impossibilidade de cumprimento da pena
nos estabelecimentos adequados, nos termos previstos no art. 33 do CP.
A fixação da medida alternativa adequada, ao revés, deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal, a quem
caberá determinar a providência mais indicada no caso concreto, dentre aquelas elencadas no RE 641.320.
No entanto, até que o juízo das execuções penais tenha acesso aos autos para dar cumprimento aos
mandamentos elencados no RE 641.320, caso a ordem de prisão não seja suspensa, a paciente poderá ser
recolhida a estabelecimento prisional inadequado, destinado ao cumprimento de penas mais graves, em evidente
desconformidade com o regime que lhe foi imposto na decisão condenatória.
Considerando o fato de que haverá certo tempo até a análise das medidas alternativas pelo juízo competente, o
recolhimento da paciente em prisão domiciliar com o uso de tornozeleiras eletrônicas émedida impositiva, sendo
esta a providência mais adequada, dentre as elencadas no RE 641.320, até que o juízo competente possa
analisar o caso.
No que diz respeito àexecução da perda da função pública, todavia, os argumentos não merecem acolhida.
Nesse sentido, e considerando o teor do julgamento do Habeas Corpus n.º 126.292/SP, pela Corte Suprema, o
STJ vem decidindo que os efeitos da sentença igualmente se submetem àexecução após decisão proferida em
segundo grau. Confira-se:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PATRONO DOENTE. ADIAMENTO DE ATO
PROCESSUAL. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PEÇA
ESSENCIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE.
CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
(...)
7. Na espécie, o Tribunal a quo fundamentou concretamente a perda do cargo por incidência tanto da alínea "a"
quanto da alínea "b" do inciso I do artigo 92 do Código Penal.
8. Após o julgamento do Habeas Corpus n.º 126.292/SP (STF, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno,
julgado em 17/02/2016), esta Corte passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que 'a
execução provisória de acórdão penal condenatória proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso
especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal'. Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da
pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da
condenação, nos termos da Súmula 267/STJ. Precedentes.
10. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento da Rcl 30.193/SP, firmou entendimento de que, com a
nova orientação da Suprema Corte, nos autos do HC 126.292/SP, 'a manutenção da sentença penal pela
segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o
início da execução da pena'.
11. Ordem denegada.
(...) (STJ - HC 393748/RS - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - DJE 30/08/2017). (destaque incluso)
No HC acima referido, apenas para fins de esclarecimentos, os impetrantes requeriam a concessão de ordem
para que fosse reconhecida a nulidade do despacho que indeferiu o pedido de adiamento da sessão de
julgamento da apelação e de todos os atos processuais a ele subsequentes. Subsidiariamente, pugnavam pela
suspensão da execução provisória das penas impostas aos pacientes, de forma que não fossem presos nem
perdessem seus cargos públicos até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela defesa.
Isso posto, nos termos da fundamentação acima exposta, concedo parcialmente a liminar requerida, tão-somente
para sustar a expedição do mandado de prisão expedido nos autos Execução Penal Provisória n.º 5202.2018.6.20.0001, até que o juízo das execuções penais dê cumprimento às prescrições constantes do RE
641.320.
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Determino, em contrapartida, e com fundamento no poder geral de cautela e nas prescrições constantes do
próprio RE 641.320, o recolhimento de REJANE DE OLIVEIRA FERREIRA àprisão domiciliar com o uso de
tornezeleiras eletrônicas, até que o juízo da execução aprecie as condições em que o cumprimento da pena será
iniciado, ou até decisão ulterior em contrário.
Comunique-se com urgência àautoridade apontada como coatora sobre a presente decisão, notificando-a para
prestar as informações sobre o alegado na inicial no prazo de 5 (cinco) dias.
Prestadas as informações, encaminhem-se os autos àProcuradoria Regional Eleitoral.
ÀSecretaria Judiciária para as providências legais.
Natal/RN, 12 de dezembro de 2018.
JOSÉ DANTAS DE PAIVA
Relator
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES

Processo 0601456-42.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO: 0601456-42.2018.6.20.0000 - NATAL - RIO GRANDE DO NORTE
ÓRGÃO JULGADOR: JUÍZA AUXILIAR ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: EZEQUIEL GALVÃO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS: ALTAIR SOARES DA ROCHA FILHO - RN14966, ANDRE AUGUSTO DE CASTRO - RN3898
REPRESENTADO: NELTER LULA DE QUEIROZ SANTOS
ADVOGADOS: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
DECISÃO
Trata-se de Representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor de EZEQUIEL
GALVÃO FERREIRA DE SOUZA e NELTER LULA DE QUEIROZ SANTOS, com fundamento nos arts. 73, IV, e
96, II, da Lei nº 9.504/1997.
Examinando as peças processuais, verifico não haver provas pendentes de produção, razão pela qual dou por
encerrada a fase de dilação probatória.
Tramitando os autos de acordo com o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 combinado com os
arts. 23 ao 34 da Resolução nº 23.547/2018 do TSE, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais
no prazo comum de 2 (dois) dias.
Decorrido o prazo, retornem conclusos a esta relatoria.
Natal - RN, 12 de dezembro de 2018.
ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
Juíza Auxiliar
Processo 0601375-93.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO: 0601375-93.2018.6.20.0000 - NATAL - RIO GRANDE DO NORTE
ÓRGÃO JULGADOR: JUÍZA AUXILIAR ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: EZEQUIEL GALVÃO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS: ALTAIR SOARES DA ROCHA FILHO - RN14966, ANDRE AUGUSTO DE CASTRO - RN3898
REPRESENTADO: RUDSON RAIMUNDO HONÓRIO LISBOA
ADVOGADOS: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
DECISÃO
Trata-se de Representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor de EZEQUIEL
GALVÃO FERREIRA DE SOUZA e RUDSON RAIMUNDO HONÓRIO LISBOA, com fundamento nos arts. 73, IV,
e 96, II, da Lei nº 9.504/1997.
Examinando as peças processuais, verifico não haver provas pendentes de produção, razão pela qual dou por
encerrada a fase de dilação probatória.
Tramitando os autos de acordo com o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 combinado com os
arts. 23 ao 34 da Resolução nº 23.547/2018 do TSE, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais
no prazo comum de 2 (dois) dias.
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Decorrido o prazo, retornem conclusos a esta relatoria.
Natal - RN, 11 de dezembro de 2018.
ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
Juíza Auxiliar
Processo 0601450-35.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO: 0601450-35.2018.6.20.0000 - NATAL - RIO GRANDE DO NORTE
ÓRGÃO JULGADOR: JUÍZA AUXILIAR ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: EZEQUIEL GALVÃO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS: ALTAIR SOARES DA ROCHA FILHO - RN14966, ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN3898
REPRESENTADO: MANOEL CUNHA NETO
ADVOGADO: JOAQUIM EMANUEL FERNANDES TEIXEIRA - RN11671
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL CUNHA NETO (ID 504221) em desfavor de Decisão
Interlocutória de ID 470021 proferida por esta Magistrada.
Argumenta que este Juízo Eleitoral Auxiliar, ao dar por encerrada a fase de dilação probatória, por entender não
haver provas pendentes de produção, determinando, por conseguinte, a intimação das partes para apresentação
das alegações finais, incorreu em omissão, obliterando-se de analisar o pleito formulado, em sede de
contestação, para oitiva de testemunhas.
Alfim, requer o provimento dos presentes embargos para seja determinada a abertura da produção de prova,
com a oitiva das testemunhas arroladas na contestação e, após, seja concedido novo prazo para apresentação
das alegações finais.
Éo breve relatório. Decido.
No processo eleitoral, são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil, ex vi do art. 275, caput, da Lei nº 4.737/1965.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Écerto que têm os embargos de declaração índole democrática e finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional. Não servem, em contrapartida, os aclaratórios para o reexame das premissas fáticas ou
jurídicas eventualmente já apreciadas em decisão embargada, o que não éo caso.
Segundo lição de Didier Júnior e Cunha1, considera-se omissa a decisão que não se manifestar sobre pedido de
tutela jurisdicional, fundamentos ou argumentos relevantes lançados pelas partes ou questões apreciáveis de
ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitados pela parte.
Com efeito, por meio da Contestação de ID 169271, o Embargante requereu, dentre outros meios probatórios, a
oitiva das testemunhas Leandro Carlos Prudêncio e Luiz Antônio da Rocha. Ocorre que, por lapso, este Juízo
Auxiliar nada falou acerca de tal requerimento, compreendendo não haver provas pendentes a serem produzidas
e, consequentemente, dando por encerrada a fase de dilação probatória.
De ressaltar que, conforme art. 2º, §3º, da Resolução nº 23.547/2017 do TSE em combinação com o art. 1º, §1º,
da Portaria nº 11/2018-GP do TRE-RN, a atuação dos juízes auxiliares encerrar-se-á com a diplomação dos
eleitos, cuja solenidade está programada para ocorrer nesta data. Nos termos do art. 2º, §5º, após a data da
diplomação, as representações ainda pendentes de julgamento serão redistribuídos, de ofício, pela Secretaria
Judiciária aos membros efetivos deste Tribunal Regional. Assim, éde se concluir que a fase de instrução
processual não será mais conduzida por esta Magistrada. De toda sorte, a revogação da decisão que pôs fim
àetapa de produção de provas, intimando as partes para apresentarem as alegações finais, émedida que se
impõe.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, por reconhecer a omissão apontada, para revogar a
Decisão de ID 470021, que deu por encerrada a fase de dilação probatória.
Em tempo, considerando o término do período de atuação dos Juízes Auxiliares, nesta data, e a existência de
conexão entre o presente Feito e a Representação nº 0601366-34, redistribua-se ao Relator a quem competir a
distribuição daquela.
Natal - RN, 19 de dezembro de 2018.
ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
Juíza Auxiliar
1 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos Tribunais. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 251.
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Edital n 02/2019
EDITAL N.º02/2019

O Dr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra, Juiz da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no
período de 02/01/2019 a 15/01/2019, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para,
querendo, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei
n.º 6.996/82, arts. 7º e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 21 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezenove (2019). Eu, ____________, Áurea Flaviana Oliveira da Silva, Analista Judiciário, o fiz expedir e vai
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra
Juiz da 3ª Zona Eleitoral/RN

04ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS
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Carta Precatória: 103-04.2018.6.20.0004 (AP n.º 3-08.2018.6.20.0050)
Assunto: oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público Eleitoral - Marcos Antônio Menezes
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Francisco Gilson de Moura
Advogados: Dr. Eduardo Antônio Dantas Nobre – OAB: 1476/RN
Dr. Fabiano Falcão de Andrade Filho – OAB: 4030/RN
Dr. Ronald Castro de Andrade – OAB: 5978/RN
Dr. João Henrique Medeiros do Nascimento – OAB: 13.423/RN

DESPACHO
Recebi hoje.
Designo audiência para o dia 13 de março de 2019, às 10 horas.
Expeça-se as respectivas intimações.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Natal, 7 de dezembro de 2018.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
05ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PROCESSO Nº 295-02.2016.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO - DILIGÊNCIAS
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
REQUERENTE: Partido da República -PR
ADVOGADO: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN: 4650
MUNICÍPIO: Bom Jesus/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) Presidente do partido acima nominado e, em não sendo possível, qualquer outro
membro da Comissão Executiva, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico das contas analisadas. O Parecer
encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 22 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
PROCESSO Nº 311-53.2016.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO - DILIGÊNCIAS
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
REQUERENTE: Partido do Movimento Democrático Brasileiro -PMDB
ADVOGADO: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN: 4650
MUNICÍPIO: Bom Jesus/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) Presidente do partido acima nominado e, em não sendo possível, qualquer outro
membro da Comissão Executiva, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico das contas analisadas. O Parecer
encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 22 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
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PROCESSO Nº 312-38.2016.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO - DILIGÊNCIAS
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
REQUERENTE: Partido Social Cristão -PSC
ADVOGADO: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN: 4650
MUNICÍPIO: Bom Jesus/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) Presidente do partido acima nominado e, em não sendo possível, qualquer outro
membro da Comissão Executiva, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico das contas analisadas. O Parecer
encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 22 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
PROCESSO Nº 313-23.2016.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO - DILIGÊNCIAS
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
REQUERENTE: Partido Trabalhista Nacional -PTN
ADVOGADO: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN: 4650
MUNICÍPIO: Bom Jesus/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) Presidente do partido acima nominado e, em não sendo possível, qualquer outro
membro da Comissão Executiva, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico das contas analisadas. O Parecer
encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 22 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juiz Eleitoral – 5ª Zona
PROCESSO Nº 339-21.2016.6.20.0005
MANDADO DE INTIMAÇÃO - DILIGÊNCIAS
ASSUNTO: Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2016
REQUERENTE: Partido Democrátas -DEM
ADVOGADO: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN: 4650
MUNICÍPIO: Bom Jesus/RN
A MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Lílian Rejane da Silva, desta 5ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do Norte, na
forma da lei, etc.
INTIMA o (a) prestador (a) Presidente do partido acima nominado e, em não sendo possível, qualquer outro
membro da Comissão Executiva, para que, se quiser, se manifeste, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos
termos do art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.463/2015, do Parecer Técnico das contas analisadas. O Parecer
encontra-se juntado aos autos, na sede do Cartório Eleitoral da 5ª ZE.
Macaíba/RN, 22 de janeiro de 2019.
Lílian Rejane da Silva
Juiz Eleitoral – 5ª Zona

11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO Nº: 368-97.2016.6.20.0061 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA – PP
MUNICÍPIO: PEDRO VELHO
ADVOGADO: DELLANO HUMERSON BARBOSA DE FARIAS, OAB/RN 12476/RN
SENTENÇA
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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 partido 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 MPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquivem-se com as cautelas legais.
P. R. I.
Canguaretama/RN, 08 de agosto de 2018.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo nº 1-21.2019.6.20.0012
Requerente: Partido da República - PR
Advogados: Djair Claudiano da Silva – OAB/RN nº 12671
Impugnantes: Leonardo Moreira Lisboa
Advogados: Leonardo Vasconcelos Braz Galvão – OAB/RN nº 5023
Edward Mitchel Duarte Amaral – OAB/RN nº 9231-B

INTIMAÇÃO

Intime-se o Partido em tela, por intermédio de seu advogado, para que tome ciência do despacho abaixo e,
querendo, manifeste-se no prazo determinado;
DESPACHO
Vistos, etc.
Abra-se vista ao impugnado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias (Art. 59, § 2º e 5º da
Resolução TSE 23.553/2017).
Intime-se.
Nova Cruz, 21 de janeiro de 2019.
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
Juiz Eleitoral
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OUTRAS PUBLICAÇÕES

PROCESSO Nº 111-54.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
MUNICÍPIO: PASSA E FICA/RN
ADVOGADO: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL - OAB/RN 9.231-B
INTIMAÇÃO
O Exmo. Sr. Dr. RICARDO HENRIQUE DE FARIAS, JuIz da 12ª Zona Eleitoral, município de Nova Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do Partido
em epígrafe, para que se pronuncie acerca das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Prazo de entrega

1.1.2.

Prestação de contas parcial

Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.

Prestação de contas final

Prestação de contas entregue em 10/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.

Peças integrantes:

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de “Doações para campanha”, nos termos do art. 10
c/c art. 3º, Parágrafo Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS

2.1.
As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes
partidários, divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral (art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017):

FUNÇÃO
Tesoureiro

Presidente

10.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME
DO PERÍODO
REPRESENTANTE
GESTÃO
VALERIA
DE
LIMA 16/08/2018
XAVIER - 065.158.034- 26/10/2018
00
CELMA
RAMALHO 16/08/2018
LISBOA - 455.087.804- 26/10/2018
59

-

-

SGIP
NOME
REPRESENTANTE
-

DO

CELMA
RAMALHO
LISBOA - 455.087.80459

PERÍODO
GESTÃO
-

22/08/2015
29/03/2018

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

10.2.
Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de
contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
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caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CONTA BANCÁRIA IDENTIFICADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
DIVERGÊNCIA
CNPJ
BANCO
AGÊNCIA
Todos
09.276.322/0001-32
001
2640
Todos
09.276.322/0001-32
001
2640

CONTA
00000000175234
00000000175269

10.3.
Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas
em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral
da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ
09.276.322/0001-32
09.276.322/0001-32

BANCO
001
001

AGÊNCIA
2640
2640

CONTA
00000000175234
00000000175269

ÉRLON GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA
Analista Judiciário
PROCESSO Nº 109-84.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: PASSA E FICA/RN
ADVOGADO: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL - OAB/RN 9.231-B
INTIMAÇÃO
O Exmo. Sr. Dr. RICARDO HENRIQUE DE FARIAS, JuIz da 12ª Zona Eleitoral, município de Nova Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do Partido
em epígrafe, para que se pronuncie acerca das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Prazo de entrega

1.1.2.

Prestação de contas parcial

Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.

Prestação de contas final

Prestação de contas entregue em 10/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.

Peças integrantes:

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de “Doações para campanha”, nos termos do art. 10
c/c art. 3º, Parágrafo Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS

2.1.
As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes
partidários, divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral (art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017):
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Presidente
Presidente
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME
DO PERÍODO
REPRESENTANTE
GESTÃO
JOÃO
SOARES
DE 16/08/2018
MELO - 022.566.614-66
26/10/2018
JOÃO
SOARES
DE 16/08/2018
MELO - 022.566.614-66
26/10/2018
GRIMALDE
RIBEIRO 16/08/2018
DUARTE - 072.132.167- 26/10/2018
40

-

SGIP
NOME
DO
REPRESENTANTE
JOAO
SOARES
DE
MELO - 022.566.614-66
JOAO
SOARES
DE
MELO - 022.566.614-66
-
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PERÍODO
GESTÃO
10/09/2018
10/12/2018
24/02/2018
24/05/2018
-

8.
EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 56, II, C, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
8.5.
Foi identificado o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em
desacordo com os critérios de distribuição apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral.
10.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

10.1.
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Doações para Campanha na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da
campanha eleitoral.
13.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS

13.6.
Não foram informados os dados referentes às contas bancárias, impossibilitando o confronto entre a
data inicial da arrecadação dos recursos e a data da abertura da conta bancária, impedindo a aferição de
regularidade no cumprimento dos requisitos para início da arrecadação dispostos no art. 3º, III, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, o que configura restrição ao exame.
14.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE GASTOS ELEITORAIS

14.3.
Não foram informados os dados referentes à conta bancária no extrato eletrônico e na prestação de
contas, impossibilitando o confronto entre a data de pagamento de despesas e a data da abertura da conta
bancária, impedindo a aferição de regularidade no cumprimento dos requisitos para realização de gastos, nos
termos do art. 3º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que configura restrição ao exame.
ÉRLON GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA
Analista Judiciário
PROCESSO Nº 108-02.2018.6.20.0012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
MUNICÍPIO: PASSA E FICA/RN
ADVOGADO: EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL - OAB/RN 9.231-B
INTIMAÇÃO
O Exmo. Sr. Dr. RICARDO HENRIQUE DE FARIAS, JuIz da 12ª Zona Eleitoral, município de Nova Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Manda que se proceda a INTIMAÇÃO, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, do Partido
em epígrafe, para que se pronuncie acerca das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, sob pena de improcedência da prestação de contas. Inconsistência apurada na análise das contas:
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Prazo de entrega

1.1.2.

Prestação de contas parcial
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Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3.

Prestação de contas final

Prestação de contas entregue em 10/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.

Peças integrantes:

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Ausência de extrato de conta bancária “Doações para campanha”, nos termos do art. 10 c/c art. 3º, Parágrafo
Único, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS

2.1.

ORIENTAÇÃO DE ANÁLISE:

Avalie as divergências constatadas, desprezando as decorrentes de evidentes erros de digitação.
As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários,
divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral (art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017):

FUNÇÃO
Presidente

Presidente

Tesoureiro

10.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME
DO PERÍODO
REPRESENTANTE
GESTÃO
JAILSON FLORIANO DO 16/08/2018
NASCIMENTO
- 26/10/2018
663.664.884-87
JAILSON FLORIANO DO 16/08/2018
NASCIMENTO
- 26/10/2018
663.664.884-87
FRANCISCO FELINTO 16/08/2018
CAMPELO
- 26/10/2018
283.071.784-87

-

-

-

SGIP
NOME
DO
REPRESENTANTE
JAILSON FLORIANO DO
NASCIMENTO
663.664.884-87
JAILSON FLORIANO DO
NASCIMENTO
663.664.884-87
-

PERÍODO
GESTÃO
09/10/2017
09/04/2018
10/04/2018
10/10/2018
-

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

10.1.
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada e
nos extratos eletrônicos, o que implica em restrição ao exame (arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017).
13.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS

13.6.
Não foram informados os dados referentes às contas bancárias, impossibilitando o confronto entre a
data inicial da arrecadação dos recursos e a data da abertura da conta bancária, impedindo a aferição de
regularidade no cumprimento dos requisitos para início da arrecadação dispostos no art. 3º, III, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, o que configura restrição ao exame.
14.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE GASTOS ELEITORAIS

14.3.
Não foram informados os dados referentes à conta bancária no extrato eletrônico e na prestação de
contas, impossibilitando o confronto entre a data de pagamento de despesas e a data da abertura da conta
bancária, impedindo a aferição de regularidade no cumprimento dos requisitos para realização de gastos, nos
termos do art. 3º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que configura restrição ao exame.
ÉRLON GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA
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Analista Judiciário

17ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

DESPACHOS
Protocolo nº: 88.302/2016
Autos nº: 73-47.2017.6.20.0054 – Classe 25
Natureza: Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Interessado: Alain Delon Linhares – Candidato(a) – Cargo – Vereador(a) – Pedro Avelino/RN
Advogado: Henrique Eduardo Bezerra da Costa – OAB/RN 8607
DESPACHO
Conforme certidão proferida às fls. 43, determino que o Cartório Eleitoral atualize os registros do cadastro
eleitoral do(a) qualificado(a) nestes autos, a fim de que, nos termos do art. 73, I da Resolução nº 23.463/2015,
com o lançamento do ASE 230(1), ele fique impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislação, persistindo os efeitos da restrição aós esse período até a efetiva apresentação das contas, na forma
determina pelos arts. 49 e 50 da mesma norma.
Lajes/RN, 07 de janeiro de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral
Protocolo nº: 76.044/2016
Autos nº: 256-52.2016.6.20.0054 – Classe 25
Natureza: Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Interessado: Jobson Cleyton Bezerra do Nascimento – Candidato(a) – Cargo – Vereador(a) – Pedro Avelino/RN
Advogado: Marco Polo Câmara Batista da Trindade – OAB/RN 3614
DESPACHO
Conforme certidão proferida às fls. 27, determino que o Cartório Eleitoral atualize os registros do cadastro
eleitoral do(a) qualificado(a) nestes autos, a fim de que, nos termos do art. 73, I da Resolução nº 23.463/2015,
com o lançamento do ASE 230(1), ele fique impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislação, persistindo os efeitos da restrição aós esse período até a efetiva apresentação das contas, na forma
determina pelos arts. 49 e 50 da mesma norma.
Lajes/RN, 07 de janeiro de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral
Protocolo nº: 88.291/2016
Autos nº: 74-32.2017.6.20.0054 – Classe 25
Natureza: Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Interessado: Leonardo Bezerra Costa Trindade – Candidato(a) – Cargo – Vereador(a) – Pedro Avelino/RN
Advogado: Henrique Eduardo Bezerra da Costa – OAB/RN 8607

DESPACHO
Conforme certidão proferida às fls. 44, determino que o Cartório Eleitoral atualize os registros do cadastro
eleitoral do(a) qualificado(a) nestes autos, a fim de que, nos termos do art. 73, I da Resolução nº 23.463/2015,
com o lançamento do ASE 230(1), ele fique impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislação, persistindo os efeitos da restrição aós esse período até a efetiva apresentação das contas, na forma
determina pelos arts. 49 e 50 da mesma norma.
Lajes/RN, 07 de janeiro de 2019.
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Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral
Protocolo nº: 76.026/2016
Autos nº: 229-69.2016.6.20.0054 – Classe 25
Natureza: Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Interessado: Maria Vera Lúcia de Meneses – Candidato(a) – Cargo – Vereador(a) – Pedro Avelino/RN
Advogado: Marco Polo Câmara Batista da Trindade – OAB/RN 3614
DESPACHO
Conforme certidão proferida às fls. 24, determino que o Cartório Eleitoral atualize os registros do cadastro
eleitoral do(a) qualificado(a) nestes autos, a fim de que, nos termos do art. 73, I da Resolução nº 23.463/2015,
com o lançamento do ASE 230(1), ele fique impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislação, persistindo os efeitos da restrição aós esse período até a efetiva apresentação das contas, na forma
determina pelos arts. 49 e 50 da mesma norma.
Lajes/RN, 07 de janeiro de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral
Protocolo nº: 76.047/2016
Autos nº: 263-44.2016.6.20.0054 – Classe 25
Natureza: Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Interessado: Valéria Carla de Sena Aprigio – Candidato(a) – Cargo – Vereador(a) – Pedro Avelino/RN
Advogado: Henrique Eduardo Bezerra da Costa – OAB/RN 8607
DESPACHO
Conforme certidão proferida às fls. 45, determino que o Cartório Eleitoral atualize os registros do cadastro
eleitoral do(a) qualificado(a) nestes autos, a fim de que, nos termos do art. 73, I da Resolução nº 23.463/2015,
com o lançamento do ASE 230(1), ele fique impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislação, persistindo os efeitos da restrição aós esse período até a efetiva apresentação das contas, na forma
determina pelos arts. 49 e 50 da mesma norma.
Lajes/RN, 07 de janeiro de 2019.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juiz(a) da 17ª Zona Eleitoral

18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 05/2019
O Excelentíssimo Senhor RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais a que lhe conferidas, e tendo em
vista ao disposto nos Art. 45, §7 do CE, Art. 17, § 1º e 18, § 5º da Res. n.º 21.538/03 do T.S.E. e Art. 5º da Res.
n.º 05/2001-CRE.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos Partidos Políticos, Eleitores e demais interessados, que nesta data
fica afixada no local de costume do Cartório desta 18ª Zona Eleitoral, a lista de requerimentos DEFERIDOS de
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e SEGUNDA VIA referentes ao Lote 02/2019, desta 18ª Zona
Eleitoral, compreendendo os municípios de ANGICOS, AFONSO BEZERRA, FERNANDO PEDROZA e
SANTANA DO MATOS, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste EDITAL, interpor
recurso nos termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º
6.996/82).
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, determinou S. Ex.ª a publicação do presente
Edital no Diário da Justiça eletrônico e no local público de costume deste Fórum.
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Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e um dias do mês de
janeiro do ano de dois mil e dezenove (21.01.2019). Eu, __________, Walbercy Alexandre de Albuquerque
Costa, Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi o presente edital.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral

21ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PC n.º 26-41.2018.6.20.0021

Prestação de Contas Exercício Financeiro 2017

Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (FLORÂNIA)
Presidente: PEDRO PAULINO CRUZ
Tesoureiro: ODAI JOSE PEREIRA DA SILVA
Sem Advogado
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas partidária anual referente
ao exercício financeiro de 2017 por parte do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (FLORÂNIA).
Consta nos autos que o Cartório Eleitoral expediu Mandado de Notificação para o endereço cadastrado no SGIP,
tendo o prazo transcorrido “in albis, conforme certidão (fl 09).
Considerando que findou o prazo previsto na legislação para a apresentação das contas, a chefia do cartório
comunicou ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário ainda não havia prestado as contas, culminando em despacho
deste Juízo determinando que os diretórios estadual e nacional fossem oficiados para procederem a suspensão
imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal. Constou do referido despacho
determinação para que a omissão fosse registrada e autuada na classe processual respectiva, assim como para
que os representantes (presidente e tesoureiro) fossem notificados.
Além das providências relacionadas acima, foi determinado que o Cartório Eleitoral juntasse os extratos
bancários, as informações sobre emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos de Fundo Partidário. Em seguida, o Cartório acostou relatório pugnando pela não prestação das contas
por parte do partido, considerando que não atendeu às intimações recebidas, assim como decorreu o prazo do
edital sem qualquer manifestação de interessados.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela "aplicação ao Diretório Municipal do partido
em questão as sanções do art. 37, da Lei nº 9.096/1995, diante da não prestação de contas relativas ao
exercício 2017, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea ""a" da Resolução TSE nº 23.546/2017".
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após a intimação do presidente
e do tesoureiro da agremiação política.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015 que, apesar de revogada pela Resolução TSE
nº 23.546/2017, mantém sua aplicação para o exercício 2017, conforme o art. 65, § 3º, da norma revogadora.
Conforme certidão passada pelo Cartório Eleitoral as contas não foram prestadas, entendimento que norteou o
parecer apresentado pelo representante do Ministério Público Eleitoral, não restando dúvidas por parte deste
Juízo quanto à necessidade da aplicação do artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015,
que determina o julgamento pela não prestação das contas, quando "depois de intimados na forma do art. 30
desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas”.
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Em vista do exposto, acompanhando o relatório do Cartório Eleitoral e Parecer do Ministério Público Eleitoral,
com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no artigo 46, inciso IV, alínea “a” da
Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, julgo as contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (FLORÂNIA), referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o a direção
Municipal em testilha permanecer omissa, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2018, primeiro dia útil
seguinte ao témino do prazo legal.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, tendo em vista que as
contas partidárias foram julgadas como não prestadas, também a contar de 02/05/2018, devendo o órgão ser
inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação, nos termos do art. 42, da
Resolução TSE nº 23.571/2018, devendo ser o fato comunicado à Presidência do TRE/RN.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em
julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Florânia/RN, 22 de janeiro de 2109
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 52-39.2018.6.20.0021
Protocolo nº 19.192/2018
Assunto: Contas não apresentadas – Eleições Gerais 2018
Interessado: PATRIOTA – PATRI do Município de Florânia/RN
Presidente: Helio Ferreira da Silva
Tesoureiro(a): Daguia Jarlianny de Araujo Ribeiro

SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018 por parte do PATRIOTA – PATRI do Município de Florânia/RN, considerando que findou o prazo
previsto na legislação para a apresentação das contas, culminando em despacho deste Juízo determinando a
citação do omisso, na pessoa de seus representantes (presidente e tesoureiro) para se manifestarem em 03
(três) dias.
Após o decurso, o Cartório Eleitoral juntou informações sobre a existência de extratos bancários, sobre emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos de Fundo Partidário, bem como
certificou que apesar de devidamente citados, os representantes do partido não atenderam às intimações
recebidas.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração "como NÃO PRESTADAS as
contas do Diretório Municipal do Partido em referência, alusivas às eleições gerais 2018, com as consequentes
sanções previstas na legislação de regência".
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao às Eleições Gerais 2018, desobedecendo o dever legal
previsto no art. 48, inc. II, alínea “d” c/c § 11, ambos da Res. TSE nº 23.553/2017, nos quais constam que os
órgãos partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos sob forma
provisória e mesmo que não tenha havido movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro.
Quanto à obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais, estabelece o artigo 49, do mesmo diploma
legal, a expressa previsão de apresentação das contas por parte dos órgãos municipais, desde que vigentes
após a data prevista para o início das convenções partidárias. Senão vejamos:
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Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em
todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(…)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.(Grifos
acrescidos)
A data prevista no Calendário Eleitoral mencionada no artigo para o início das convenções é 20 de julho, estando
obrigados, conforme acima já demonstrado, a prestar contas todos os partidos vigentes após essa data.
Já em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação legal, verifica-se a necessidade do transcurso de 30
dias após as eleições e havendo segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme
disciplina o art. 52, da Res. TSE nº 23.553/2017, a seguir transcrito:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno
Verifica-se, portanto, no caso sob apreço, que o Partido não apresentou suas contas eleitorais, assim como se
encontrava ativo no SGIP, conforme certidão constante dos autos, após o período de 20 de julho de 2018, não
se eximindo da obrigação imposta na legislação eleitoral de prestar contas de campanha, independe de ter
havido ou não movimentação de recursos.
Ainda que se trate de uma eleição geral, os diretórios municipais também precisam prestar contas de maneira a
permitir o controle financeiro de todo o certame, uma vez que apesar de não lançar candidato diretamente, pode
apoiar os candidatos de outras esferas, realizando gastos e movimentando recursos, interferindo diretamente no
resultado das eleições.
A tendência da legislação eleitoral é buscar a maior transparência possível e aumentar cada vez mais os
sistemas de controle, uma vez que, nos dizeres de José Jairo Gomes (2012, pag. 307/308) “esse controle tem o
sentido de perscrutar e cercear o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais
transparência e legitimidade às eleições”.
Por outro lado, a legislação é clara sobre o dever de prestação de contas, mesmo que não tenha havido
movimentação de quaisquer recursos na campanha, devendo o órgão municipal arcar com as consequências de
sua desídia.
Assim sendo, diante das normas trazidas à colação, julgo as contas do PATRIOTA – PATRI do Município de
Florânia/RN, relacionadas às Eleições Gerais 2018 como NÃO PRESTADAS, nos termos do art. 52, § 6º, inc. VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, acarretando a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a contar de 07/11/2018, primeiro dia útil seguinte ao trigésimo dia
posterior à realização das eleições e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal a
partir da mesma data, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Determino que os diretórios estadual e nacional
sejam oficiados para procederem a suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de
direção municipal.Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Florânia/RN, 22 de janeiro de 2019
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral
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PROCESSO Nº 54-09.2018.6.20.0021
Protocolo nº 19.190/2018
Assunto: Contas não apresentadas – Eleições Gerais 2018
Interessado: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do Município de Florânia/RN
Presidente: Pedro Paulino Cruz
Tesoureiro(a): Odaí José Pereira da Silva

SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018 por parte do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do Município de Florânia/RN,
considerando que findou o prazo previsto na legislação para a apresentação das contas, culminando em
despacho deste Juízo determinando a citação do omisso, na pessoa de seus representantes (presidente e
tesoureiro) para se manifestarem em 03 (três) dias.
Após o decurso do prazo, o Cartório Eleitoral juntou informações sobre a existência de extratos bancários, sobre
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos de Fundo Partidário, bem como
certificou que apesar de devidamente citados, os representantes do partido não atenderam às intimações
recebidas.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração "como NÃO PRESTADAS as
contas do Diretório Municipal do Partido em referência, alusivas às eleições gerais 2018, com as consequentes
sanções previstas na legislação de regência".
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas às Eleições Gerais 2018, desobedecendo o dever legal
previsto no art. 48, inc. II, alínea “d” c/c § 11, ambos da Res. TSE nº 23.553/2017, nos quais constam que os
órgãos partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos sob forma
provisória e mesmo que não tenha havido movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro.
Quanto à obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais, estabelece o artigo 49, do mesmo diploma
legal, a expressa previsão de apresentação das contas por parte dos órgãos municipais, desde que vigentes
após a data prevista para o início das convenções partidárias. Senão vejamos:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em
todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(…)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.(Grifos
acrescidos)
A data prevista no Calendário Eleitoral mencionada no artigo para o início das convenções é 20 de julho, estando
obrigados, conforme acima já demonstrado, a prestar contas todos os partidos vigentes após essa data.
Já em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação legal, verifica-se a necessidade do transcurso de 30
dias após as eleições e havendo segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme
disciplina o art. 52, da Res. TSE nº 23.553/2017, a seguir transcrito:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
(...)
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II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno
Verifica-se, portanto, no caso sob apreço, que o Partido não apresentou suas contas eleitorais, assim como se
encontrava ativo no SGIP, conforme certidão constante dos autos, após o período de 20 de julho de 2018, não
se eximindo da obrigação imposta na legislação eleitoral de prestar contas de campanha, independe de ter
havido ou não movimentação de recursos.
Ainda que se trate de uma eleição geral, os diretórios municipais também precisam prestar contas de maneira a
permitir o controle financeiro de todo o certame, uma vez que apesar de não lançar candidato diretamente, pode
apoiar os candidatos de outras esferas, realizando gastos e movimentando recursos, interferindo diretamente no
resultado das eleições.
A tendência da legislação eleitoral é buscar a maior transparência possível e aumentar cada vez mais os
sistemas de controle, uma vez que, nos dizeres de José Jairo Gomes (2012, pag. 307/308) “esse controle tem o
sentido de perscrutar e cercear o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais
transparência e legitimidade às eleições”.
Por outro lado, a legislação é clara sobre o dever de prestação de contas, mesmo que não tenha havido
movimentação de quaisquer recursos na campanha, devendo o órgão municipal arcar com as consequências de
sua desídia.
Assim sendo, diante das normas trazidas à colação, julgo as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB do Município de Florânia/RN, relacionadas às Eleições Gerais 2018 como NÃO PRESTADAS, nos termos
do art. 52, § 6º, inc. VI, da Res. TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, acarretando a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário a contar de 07/11/2018, primeiro dia útil seguinte
ao trigésimo dia posterior à realização das eleições e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal a partir da mesma data, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Determino que os diretórios estadual e nacional
sejam oficiados para procederem a suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de
direção municipal.Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Florânia/RN, 22 de janeiro de 2019
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 63-68.2018.6.20.0021
Protocolo nº 19.182/2018
Assunto: Contas não apresentadas – Eleições Gerais 2018
Interessado: SOLIDARIEDADE - SD do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN
Presidente: Silvério Giliarde da Costa
Tesoureiro(a): Hirlândia dos Santos Souza

SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018 por parte do SOLIDARIEDADE - SD do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN, considerando
que findou o prazo previsto na legislação para a apresentação das contas, culminando em despacho deste Juízo
determinando a citação do omisso, na pessoa de seus representantes (presidente e tesoureiro) para se
manifestarem em 03 (três) dias.
Após o decurso do prazo, o Cartório Eleitoral juntou informações sobre a existência de extratos bancários, sobre
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos de Fundo Partidário, bem como
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certificou que apesar de devidamente citados, os representantes do partido não atenderam às intimações
recebidas.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração "como NÃO PRESTADAS as
contas do Diretório Municipal do Partido em referência, alusivas às eleições gerais 2018, com as consequentes
sanções previstas na legislação de regência".
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas às Eleições Gerais 2018, desobedecendo o dever legal
previsto no art. 48, inc. II, alínea “d” c/c § 11, ambos da Res. TSE nº 23.553/2017, nos quais constam que os
órgãos partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos sob forma
provisória e mesmo que não tenha havido movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro.
Quanto à obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais, estabelece o artigo 49, do mesmo diploma
legal, a expressa previsão de apresentação das contas por parte dos órgãos municipais, desde que vigentes
após a data prevista para o início das convenções partidárias. Senão vejamos:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em
todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(…)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.(Grifos
acrescidos)
A data prevista no Calendário Eleitoral mencionada no artigo para o início das convenções é 20 de julho, estando
obrigados, conforme acima já demonstrado, a prestar contas todos os partidos vigentes após essa data.
Já em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação legal, verifica-se a necessidade do transcurso de 30
dias após as eleições e havendo segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme
disciplina o art. 52, da Res. TSE nº 23.553/2017, a seguir transcrito:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno
Verifica-se, portanto, no caso sob apreço, que o Partido não apresentou suas contas eleitorais, assim como se
encontrava ativo no SGIP, conforme certidão constante dos autos, após o período de 20 de julho de 2018, não
se eximindo da obrigação imposta na legislação eleitoral de prestar contas de campanha, independe de ter
havido ou não movimentação de recursos.
Ainda que se trate de uma eleição geral, os diretórios municipais também precisam prestar contas de maneira a
permitir o controle financeiro de todo o certame, uma vez que apesar de não lançar candidato diretamente, pode
apoiar os candidatos de outras esferas, realizando gastos e movimentando recursos, interferindo diretamente no
resultado das eleições.
A tendência da legislação eleitoral é buscar a maior transparência possível e aumentar cada vez mais os
sistemas de controle, uma vez que, nos dizeres de José Jairo Gomes (2012, pag. 307/308) “esse controle tem o
sentido de perscrutar e cercear o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais
transparência e legitimidade às eleições”.
Por outro lado, a legislação é clara sobre o dever de prestação de contas, mesmo que não tenha havido
movimentação de quaisquer recursos na campanha, devendo o órgão municipal arcar com as consequências de
sua desídia.
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Assim sendo, diante das normas trazidas à colação, julgo as contas do SOLIDARIEDADE - SD do Município de
Tenente Laurentino Cruz/RN, relacionadas às Eleições Gerais 2018 como NÃO PRESTADAS, nos termos do art.
52, § 6º, inc. VI, da Res. TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, acarretando a perda
do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário a contar de 07/11/2018, primeiro dia útil seguinte ao
trigésimo dia posterior à realização das eleições e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal a partir da mesma data, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Determino que os diretórios estadual e nacional
sejam oficiados para procederem a suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de
direção municipal.Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Florânia/RN, 22 de janeiro de 2019
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 64-53.2018.6.20.0021
Protocolo nº 19.181/2018
Assunto: Contas não apresentadas – Eleições Gerais 2018
Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do Município de Tenente Laurentino
Cruz/RN
Presidente: Airton Laurentino de Medeiros Neto
Tesoureiro(a): Sueleide de Morais Araujo
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018 por parte do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do Município de Tenente
Laurentino Cruz/RN, considerando que findou o prazo previsto na legislação para a apresentação das contas,
culminando em despacho deste Juízo determinando a citação do omisso, na pessoa de seus representantes
(presidente e tesoureiro) para se manifestarem em 03 (três) dias.
Após o decurso do prazo, o Cartório Eleitoral juntou informações sobre a existência de extratos bancários, sobre
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos de Fundo Partidário, bem como
certificou que apesar de devidamente citados, os representantes do partido não atenderam às intimações
recebidas.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração "como NÃO PRESTADAS as
contas do Diretório Municipal do Partido em referência, alusivas às eleições gerais 2018, com as consequentes
sanções previstas na legislação de regência".
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas às Eleições Gerais 2018, desobedecendo o dever legal
previsto no art. 48, inc. II, alínea “d” c/c § 11, ambos da Res. TSE nº 23.553/2017, nos quais constam que os
órgãos partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos sob forma
provisória e mesmo que não tenha havido movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro.
Quanto à obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais, estabelece o artigo 49, do mesmo diploma
legal, a expressa previsão de apresentação das contas por parte dos órgãos municipais, desde que vigentes
após a data prevista para o início das convenções partidárias. Senão vejamos:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em
todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
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I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(…)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.(Grifos
acrescidos)
A data prevista no Calendário Eleitoral mencionada no artigo para o início das convenções é 20 de julho, estando
obrigados, conforme acima já demonstrado, a prestar contas todos os partidos vigentes após essa data.
Já em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação legal, verifica-se a necessidade do transcurso de 30
dias após as eleições e havendo segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme
disciplina o art. 52, da Res. TSE nº 23.553/2017, a seguir transcrito:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno
Verifica-se, portanto, no caso sob apreço, que o Partido não apresentou suas contas eleitorais, assim como se
encontrava ativo no SGIP, conforme certidão constante dos autos, após o período de 20 de julho de 2018, não
se eximindo da obrigação imposta na legislação eleitoral de prestar contas de campanha, independe de ter
havido ou não movimentação de recursos.
Ainda que se trate de uma eleição geral, os diretórios municipais também precisam prestar contas de maneira a
permitir o controle financeiro de todo o certame, uma vez que apesar de não lançar candidato diretamente, pode
apoiar os candidatos de outras esferas, realizando gastos e movimentando recursos, interferindo diretamente no
resultado das eleições.
A tendência da legislação eleitoral é buscar a maior transparência possível e aumentar cada vez mais os
sistemas de controle, uma vez que, nos dizeres de José Jairo Gomes (2012, pag. 307/308) “esse controle tem o
sentido de perscrutar e cercear o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais
transparência e legitimidade às eleições”.
Por outro lado, a legislação é clara sobre o dever de prestação de contas, mesmo que não tenha havido
movimentação de quaisquer recursos na campanha, devendo o órgão municipal arcar com as consequências de
sua desídia.
Assim sendo, diante das normas trazidas à colação, julgo as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN, relacionadas às Eleições Gerais 2018 como
NÃO PRESTADAS, nos termos do art. 52, § 6º, inc. VI, da Res. TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 30, inciso IV, da
Lei nº 9.504/1997, acarretando a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário a contar de
07/11/2018, primeiro dia útil seguinte ao trigésimo dia posterior à realização das eleições e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção municipal a partir da mesma data, devendo o órgão ser inativado e
novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Determino que os diretórios estadual e nacional
sejam oficiados para procederem a suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de
direção municipal.Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Florânia/RN, 22 de janeiro de 2019
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral
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PROCESSO Nº 57-61.2018.6.20.0021
Protocolo nº 19.187/2018
Assunto: Contas não apresentadas – Eleições Gerais 2018
Interessado: PATRIOTA - PATRI do Município de São Vicente/RN
Presidente: Pedro Julião da Silva
Tesoureiro(a): Prisciliano Ribeiro Silva

SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018 por parte do PATRIOTA - PATRI do Município de São Vicente/RN, considerando que findou o prazo
previsto na legislação para a apresentação das contas, culminando em despacho deste Juízo determinando a
citação do omisso, na pessoa de seus representantes (presidente e tesoureiro) para se manifestarem em 03
(três) dias.
Após o decurso do prazo, o Cartório Eleitoral juntou informações sobre a existência de extratos bancários, sobre
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos de Fundo Partidário, bem como
certificou que apesar de devidamente citados, os representantes do partido não atenderam às intimações
recebidas.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração "como NÃO PRESTADAS as
contas do Diretório Municipal do Partido em referência, alusivas às eleições gerais 2018, com as consequentes
sanções previstas na legislação de regência".
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao às Eleições Gerais 2018, desobedecendo o dever legal
previsto no art. 48, inc. II, alínea “d” c/c § 11, ambos da Res. TSE nº 23.553/2017, nos quais constam que os
órgãos partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos sob forma
provisória e mesmo que não tenha havido movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro.
Quanto à obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais, estabelece o artigo 49, do mesmo diploma
legal, a expressa previsão de apresentação das contas por parte dos órgãos municipais, desde que vigentes
após a data prevista para o início das convenções partidárias. Senão vejamos:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em
todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(…)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.(Grifos
acrescidos)
A data prevista no Calendário Eleitoral mencionada no artigo para o início das convenções é 20 de julho, estando
obrigados, conforme acima já demonstrado, a prestar contas todos os partidos vigentes após essa data.
Já em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação legal, verifica-se a necessidade do transcurso de 30
dias após as eleições e havendo segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme
disciplina o art. 52, da Res. TSE nº 23.553/2017, a seguir transcrito:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
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III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno
Verifica-se, portanto, no caso sob apreço, que o Partido não apresentou suas contas eleitorais, assim como se
encontrava ativo no SGIP, conforme certidão constante dos autos, após o período de 20 de julho de 2018, não
se eximindo da obrigação imposta na legislação eleitoral de prestar contas de campanha, independe de ter
havido ou não movimentação de recursos.
Ainda que se trate de uma eleição geral, os diretórios municipais também precisam prestar contas de maneira a
permitir o controle financeiro de todo o certame, uma vez que apesar de não lançar candidato diretamente, pode
apoiar os candidatos de outras esferas, realizando gastos e movimentando recursos, interferindo diretamente no
resultado das eleições.
A tendência da legislação eleitoral é buscar a maior transparência possível e aumentar cada vez mais os
sistemas de controle, uma vez que, nos dizeres de José Jairo Gomes (2012, pag. 307/308) “esse controle tem o
sentido de perscrutar e cercear o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais
transparência e legitimidade às eleições”.
Por outro lado, a legislação é clara sobre o dever de prestação de contas, mesmo que não tenha havido
movimentação de quaisquer recursos na campanha, devendo o órgão municipal arcar com as consequências de
sua desídia.
Assim sendo, diante das normas trazidas à colação, julgo as contas do PATRIOTA - PATRI do Município de São
Vicente/RN, relacionadas às Eleições Gerais 2018 como NÃO PRESTADAS, nos termos do art. 52, § 6º, inc. VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, acarretando a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a contar de 07/11/2018, primeiro dia útil seguinte ao trigésimo dia
posterior à realização das eleições e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal a
partir da mesma data, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a
situação.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Determino que os diretórios estadual e nacional
sejam oficiados para procederem a suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de
direção municipal.Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Florânia/RN, 22 de janeiro de 2019
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 53-24.2018.6.20.0021
Protocolo nº 19.191/2018
Assunto: Contas não apresentadas – Eleições Gerais 2018
Interessado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP do Município de Florânia/RN
Presidente: Marconi Rodrigues dos Santos
Tesoureiro(a): Lucilene Maria de Souza
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018 por parte do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP do Município de Florânia/RN,
considerando que findou o prazo previsto na legislação para a apresentação das contas, culminando em
despacho deste Juízo determinando a citação do omisso, na pessoa de seus representantes (presidente e
tesoureiro) para se manifestarem em 03 (três) dias.
Após o decurso do prazo, o Cartório Eleitoral juntou informações sobre a existência de extratos bancários, sobre
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos de Fundo Partidário, bem como
certificou que apesar de devidamente citados, os representantes do partido não atenderam às intimações
recebidas.
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Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração "como NÃO PRESTADAS as
contas do Diretório Municipal do Partido em referência, alusivas às eleições gerais 2018, com as consequentes
sanções previstas na legislação de regência".
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao às Eleições Gerais 2018, desobedecendo o dever legal
previsto no art. 48, inc. II, alínea “d” c/c § 11, ambos da Res. TSE nº 23.553/2017, nos quais constam que os
órgãos partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos sob forma
provisória e mesmo que não tenha havido movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro.
Quanto à obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais, estabelece o artigo 49, do mesmo diploma
legal, a expressa previsão de apresentação das contas por parte dos órgãos municipais, desde que vigentes
após a data prevista para o início das convenções partidárias. Senão vejamos:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em
todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(…)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.(Grifos
acrescidos)
A data prevista no Calendário Eleitoral mencionada no artigo para o início das convenções é 20 de julho, estando
obrigados, conforme acima já demonstrado, a prestar contas todos os partidos vigentes após essa data.
Já em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação legal, verifica-se a necessidade do transcurso de 30
dias após as eleições e havendo segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme
disciplina o art. 52, da Res. TSE nº 23.553/2017, a seguir transcrito:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno
Verifica-se, portanto, no caso sob apreço, que o Partido não apresentou suas contas eleitorais, assim como se
encontrava ativo no SGIP, conforme certidão constante dos autos, após o período de 20 de julho de 2018, não
se eximindo da obrigação imposta na legislação eleitoral de prestar contas de campanha, independe de ter
havido ou não movimentação de recursos.
Ainda que se trate de uma eleição geral, os diretórios municipais também precisam prestar contas de maneira a
permitir o controle financeiro de todo o certame, uma vez que apesar de não lançar candidato diretamente, pode
apoiar os candidatos de outras esferas, realizando gastos e movimentando recursos, interferindo diretamente no
resultado das eleições.
A tendência da legislação eleitoral é buscar a maior transparência possível e aumentar cada vez mais os
sistemas de controle, uma vez que, nos dizeres de José Jairo Gomes (2012, pag. 307/308) “esse controle tem o
sentido de perscrutar e cercear o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais
transparência e legitimidade às eleições”.
Por outro lado, a legislação é clara sobre o dever de prestação de contas, mesmo que não tenha havido
movimentação de quaisquer recursos na campanha, devendo o órgão municipal arcar com as consequências de
sua desídia.
Assim sendo, diante das normas trazidas à colação, julgo as contas do PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA – PRP do Município de Florânia/RN, relacionadas às Eleições Gerais 2018 como NÃO
PRESTADAS, nos termos do art. 52, § 6º, inc. VI, da Res. TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 30, inciso IV, da Lei nº
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9.504/1997, acarretando a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário a contar de 07/11/2018,
primeiro dia útil seguinte ao trigésimo dia posterior à realização das eleições e a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal a partir da mesma data, devendo o órgão ser inativado e novas
anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Determino que os diretórios estadual e nacional
sejam oficiados para procederem a suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de
direção municipal.Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Florânia/RN, 22 de janeiro de 2019
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 55-91.2018.6.20.0021
Protocolo nº 19.189/2018
Assunto: Contas não apresentadas – Eleições Gerais 2018
Interessado: PODEMOS - PODE do Município de Florânia/RN
Presidente: Pascoal Pereira de Araújo
Tesoureiro(a): Joaquim Félix de Medeiros Júnior
Sara Fernanda Nobre de Almeida

SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018 por parte do PODEMOS - PODE do Município de Florânia/RN, considerando que findou o prazo
previsto na legislação para a apresentação das contas, culminando em despacho deste Juízo determinando a
citação do omisso, na pessoa de seus representantes (presidente e tesoureiro) para se manifestarem em 03
(três) dias.
Após o decurso do prazo, o Cartório Eleitoral juntou informações sobre a existência de extratos bancários, sobre
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos de Fundo Partidário, bem como
certificou que apesar de devidamente citados, os representantes do partido não atenderam às intimações
recebidas.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração "como NÃO PRESTADAS as
contas do Diretório Municipal do Partido em referência, alusivas às eleições gerais 2018, com as consequentes
sanções previstas na legislação de regência".
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas às Eleições Gerais 2018, desobedecendo o dever legal
previsto no art. 48, inc. II, alínea “d” c/c § 11, ambos da Res. TSE nº 23.553/2017, nos quais constam que os
órgãos partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos sob forma
provisória e mesmo que não tenha havido movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro.
Quanto à obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais, estabelece o artigo 49, do mesmo diploma
legal, a expressa previsão de apresentação das contas por parte dos órgãos municipais, desde que vigentes
após a data prevista para o início das convenções partidárias. Senão vejamos:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em
todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(…)
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§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.(Grifos
acrescidos)
A data prevista no Calendário Eleitoral mencionada no artigo para o início das convenções é 20 de julho, estando
obrigados, conforme acima já demonstrado, a prestar contas todos os partidos vigentes após essa data.
Já em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação legal, verifica-se a necessidade do transcurso de 30
dias após as eleições e havendo segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme
disciplina o art. 52, da Res. TSE nº 23.553/2017, a seguir transcrito:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno
Verifica-se, portanto, no caso sob apreço, que o Partido não apresentou suas contas eleitorais, assim como se
encontrava ativo no SGIP, conforme certidão constante dos autos, após o período de 20 de julho de 2018, não
se eximindo da obrigação imposta na legislação eleitoral de prestar contas de campanha, independe de ter
havido ou não movimentação de recursos.
Ainda que se trate de uma eleição geral, os diretórios municipais também precisam prestar contas de maneira a
permitir o controle financeiro de todo o certame, uma vez que apesar de não lançar candidato diretamente, pode
apoiar os candidatos de outras esferas, realizando gastos e movimentando recursos, interferindo diretamente no
resultado das eleições.
A tendência da legislação eleitoral é buscar a maior transparência possível e aumentar cada vez mais os
sistemas de controle, uma vez que, nos dizeres de José Jairo Gomes (2012, pag. 307/308) “esse controle tem o
sentido de perscrutar e cercear o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais
transparência e legitimidade às eleições”.
Por outro lado, a legislação é clara sobre o dever de prestação de contas, mesmo que não tenha havido
movimentação de quaisquer recursos na campanha, devendo o órgão municipal arcar com as consequências de
sua desídia.
Assim sendo, diante das normas trazidas à colação, julgo as contas do PODEMOS - PODE do Município de
Florânia/RN, relacionadas às Eleições Gerais 2018 como NÃO PRESTADAS, nos termos do art. 52, § 6º, inc. VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, acarretando a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a contar de 19/11/2018, primeiro dia útil seguinte ao vigésimo dia
posterior à realização do segundo turno das eleições e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal a partir da mesma data, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Determino que os diretórios estadual e nacional
sejam oficiados para procederem a suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de
direção municipal.Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Florânia/RN, 22 de janeiro de 2019
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº 56-76.2018.6.20.0021
Protocolo nº 19.188/2018
Assunto: Contas não apresentadas – Eleições Gerais 2018
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Interessado: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do Município de Florânia/RN
Presidente: Hélio Pereira de Araújo
Tesoureiro(a): Jailson Rodrigo Pereira

SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuida-se de processo contendo informação acerca de omissão na prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018 por parte do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do Município de Florânia/RN,
considerando que findou o prazo previsto na legislação para a apresentação das contas, culminando em
despacho deste Juízo determinando a citação do omisso, na pessoa de seus representantes (presidente e
tesoureiro) para se manifestarem em 03 (três) dias.
Após o decurso do prazo, o Cartório Eleitoral juntou informações sobre a existência de extratos bancários, sobre
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos de Fundo Partidário, bem como
certificou que apesar de devidamente citados, os representantes do partido não atenderam às intimações
recebidas.
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração "como NÃO PRESTADAS as
contas do Diretório Municipal do Partido em referência, alusivas às eleições gerais 2018, com as consequentes
sanções previstas na legislação de regência".
É o relatório. DECIDO.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas às Eleições Gerais 2018, desobedecendo o dever legal
previsto no art. 48, inc. II, alínea “d” c/c § 11, ambos da Res. TSE nº 23.553/2017, nos quais constam que os
órgãos partidários municipais devem prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que constituídos sob forma
provisória e mesmo que não tenha havido movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro.
Quanto à obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais, estabelece o artigo 49, do mesmo diploma
legal, a expressa previsão de apresentação das contas por parte dos órgãos municipais, desde que vigentes
após a data prevista para o início das convenções partidárias. Senão vejamos:
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em
todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(…)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos
partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.(Grifos
acrescidos)
A data prevista no Calendário Eleitoral mencionada no artigo para o início das convenções é 20 de julho, estando
obrigados, conforme acima já demonstrado, a prestar contas todos os partidos vigentes após essa data.
Já em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação legal, verifica-se a necessidade do transcurso de 30
dias após as eleições e havendo segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme
disciplina o art. 52, da Res. TSE nº 23.553/2017, a seguir transcrito:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas
as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas
concorrentes no segundo turno

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

Ano 2019, Número 014

Natal, quinta-feira, 24 de janeiro de 2019

Página 34

Verifica-se, portanto, no caso sob apreço, que o Partido não apresentou suas contas eleitorais, assim como se
encontrava ativo no SGIP, conforme certidão constante dos autos, após o período de 20 de julho de 2018, não
se eximindo da obrigação imposta na legislação eleitoral de prestar contas de campanha, independe de ter
havido ou não movimentação de recursos.
Ainda que se trate de uma eleição geral, os diretórios municipais também precisam prestar contas de maneira a
permitir o controle financeiro de todo o certame, uma vez que apesar de não lançar candidato diretamente, pode
apoiar os candidatos de outras esferas, realizando gastos e movimentando recursos, interferindo diretamente no
resultado das eleições.
A tendência da legislação eleitoral é buscar a maior transparência possível e aumentar cada vez mais os
sistemas de controle, uma vez que, nos dizeres de José Jairo Gomes (2012, pag. 307/308) “esse controle tem o
sentido de perscrutar e cercear o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico, conferindo-se mais
transparência e legitimidade às eleições”.
Por outro lado, a legislação é clara sobre o dever de prestação de contas, mesmo que não tenha havido
movimentação de quaisquer recursos na campanha, devendo o órgão municipal arcar com as consequências de
sua desídia.
Assim sendo, diante das normas trazidas à colação, julgo as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT do Município de Florânia/RN, relacionadas às Eleições Gerais 2018 como NÃO
PRESTADAS, nos termos do art. 52, § 6º, inc. VI, da Res. TSE nº 23.553/2017 c/c o art. 30, inciso IV, da Lei nº
9.504/1997, acarretando a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário a contar de 19/11/2018,
primeiro dia útil seguinte ao vigésimo dia posterior à realização do segundo turno das eleições e a suspensão do
registro ou da anotação do órgão de direção municipal a partir da mesma data, devendo o órgão ser inativado e
novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
Publique-se no DJe e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do(a) prestador(a) de contas. Registre-se no
SADP bem como no sistema SICO e no Livro de Sentenças. Determino que os diretórios estadual e nacional
sejam oficiados para procederem a suspensão imediata do repasse de cotas do Fundo Partidário ao órgão de
direção municipal.Ciência pessoal ao RMPE.
Após o trânsito em julgado e todas as providências tomadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Florânia/RN, 22 de janeiro de 2019
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral

22ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo n.º: PC 2-39.2017.6.20.0056
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016, RES. TSE 23546/2017
Prestador: MDB/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ (CNPJ N.º: 03.885.158/0001-84)
Tesoureiro: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR
Advogado: RICARDO BENEDITO DE MEDEIROS NETO, OAB: 5876/RN
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. RESOLUÇÃO TSE N.º 23546/2017. ÓRGÃO
PRESTADOR DE CONTAS COM VIGÊNCIA EXPIRADA. SANEAMENTO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO
SUCESSOR PROCESSUAL.
– Intimação a prestar contas do sucessor processual na figura do órgão partidário hierarquicamente superior, no
caso de extinção ou dissolução de órgão partidário, nos termos do art. 28 §§ 4º e 5º da Resolução TSE nº.
23546/2017.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
– São nulos os atos processuais praticados por agremiação partidária com prazo de validade expirado em razão
da ausência de capacidade processual e impossibilidade de formação do contraditório.
Decisão
Trata-se de Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 ofertada em 24.05.2017 pelo
Movimento Democrático Brasileiro sediado em São José do Seridó. Intimação (Dje-TRE/RN n.º 152 de
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23.08.2017, fl. 97) em sede de parecer preliminar para apresentação de documentos obrigatórios com prazo de
vinte (20) dias. Incitado a manifestar-se a agremiação quedou silente. Parecer Técnico Conclusivo pela
desaprovação (fls. 80/v) lavrado em 20.10.2017. O Ministério Público opinou pela desaprovação, corroborando
com as razões expostas no parecer técnico conclusivo. Em tempo, certidões de 08.01.2019 gerada pelo Sistema
de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) informa que o referido grêmio partidário encontra-se com
prazo de validade expirado em 22.05.2017, só voltando a atividade em 19.01.2018.
É o relatório. Decido.
O caso em tela, referem-se a prestação de contas do exercício 2016 apresentadas pelo MDB/São José do
Seridó em 24.05.2017 data em que a agremiação já estava com a vigência finda – 22.05.2017 – só retornando a
atividade em 19.01.2018.
A Resolução n.º 23546/2017 dispõe sobre regra para a prestação de contas em caso de extinção ou dissolução
de órgão partidário, cabendo ao órgão imediatamente superior a obrigação da prestação de contas – inteligência
dos §§ 4º e 5º do art. 28.
Deste modo, toda a marcha processual da presente prestação de contas ocorreu durante a vacância da
requerente, não sendo intimado o sucessor legal para assumir a gestão dos atos processuais.
No caso em comento, considero não ter existido a formação do contraditório, uma vez que todos os atos,
inclusive o depósito da prestação de contas, ocorreram durante a vacância do MDB de São José do Seridó, ou
seja; entre 22.05.2017 a 19.01.2018, não havendo questionados dos atos processuais neste Juízo, por
inexistência de parte, ou sucessor processual, na forma da lei.
Norma disposta no art. 485, IV do Código de Processo Civil define que no caso de ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento regular do processo enseja em não resolução do mérito da ação.
Ante a ausência da capacidade processual da parte e do contraditório nesta ação, garantia processual incita na
Constituição Brasileira, mister se faz a aplicação da norma do 485, IV do CPC.
ISTO POSTO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DE CAPACIDADE PROCESSUAL DA REQUERENTE POR NÃO ESTAR ATIVO COMO PARTIDO E PELA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AO SUCESSOR PROCESSUAL, DECLARO NULO TODO O PROCESSO,
DEVENDO O PRESENTE FEITO SER ARQUIVADO COM BAIXA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ASSIM
COMO, DEVE-SE PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO DE HIERARQUIA IMEDIATAMENTE
SUPERIOR – MDB/RN – APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO DO MDB/SÃO JOSÉ DO
SERIDÓ REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, TUDO ISSO OBSERVANDO-SE AS
DISPOSIÇÕES DA RES. TSE N.º 23546/2017 EM ESPECIAL AS EXIGÊNCIAS DA DOCUMENTAÇÃO
FORMADORA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESENTES NO ART. 29 DA RESOLUÇÃO EM COMENTO.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao RMPE.
Anotações necessárias nos sistemas SADP e SICO.
Acari, 23 de Janeiro de 2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Processo: RE 19-22.2013.6.20.0022
Assunto: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Execução - Execução Fiscal - EMBARGOS
À EXECUÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS (REF.: EF N.º 4537-60 - 22ª ZE)
RECORRENTE(S): INDUSTRIA DE MASSAS NUTRICRACKER LTDA ME
ADVOGADO: ELOI LUIS DE MOURA, OAB: 8243/RN
RECORRIDO(S): UNIÃO FEDERAL, POR MEIO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO: ELÓI LUÍS DE MOURA, OAB: 8243/RN
DIREITO PROCESSUAL. ATO JUDICIAL ASSINADO POR JUIZ SEM COMPETÊNCIA. NULIDADE.
– É nulo o ato judicial assinado por juiz sem competência para atuar no Juízo, pois; afastado da
Jurisdição, fica impedido de atuar no respectivo Juízo, não sendo mais o Juiz competente, designado por ato
pretérito para atuar em determinada sede.
DECISÃO
Cuida-se de Processo de Execução Judicial no qual a Fazenda Nacional reclama honorários de sucumbência
devidos em razão da atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional no feito.
A Portaria n.º 183/2018-GP (fl. 206), em seu artigo 3º, revogou - a partir de 30 de julho de 2018 - a portaria n.º
421/2010-GP, a qual designava o Dr. Witemburgo Gonçalves de Araújo como Juiz Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral.
A Ordem de boqueio de valores no sistema BacenJud (Protocolo n.º 20180004852981), referente ao feito
epigrafado, o qual tramita no Juízo da 22ª Zona, foi assinada na data de 01.08.2018 pelo Juiz Witemburgo
Gonçalves de Araújo.
Eis o relatório. Decido.
Acerca dos fatos narrados, constato que a referida ordem de bloqueio fora assinada por magistrado destituído de
competência, uma vez que a portaria 183/2018-GP investiu Dr. Witemburgo Gonçalves de Araújo na Jurisdição
da 9ª Zona Eleitoral, ao tempo em que afastou-lo da Jurisdição inerente à 22ª Zona na data de 01.08.2018 (com
efeitos retroativos), dia do protocolo da ordem de bloqueio.
Ademais, a Escrivania Eleitoral certificou a impossibilidade técnica da conversão do valor bloqueado em renda
(fl. 205), em razão de o sistema Bacenjud apenas aceitar a execução do comando da transferência de valor pelo
mesmo magistrado que determinou a ordem de bloqueio, o que inviabiliza a providência em razão das mudanças
ocorridas na Jurisdição Eleitoral da 22ª Zona, conforme citada portaria n.º 183/2018-GP.
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A propósito, a Lei de Organização da Magistratura, em seu art. 17 §3º, dispõe que os Juízes tem sede, jurisdição
e competência fixadas em lei.
Afastado da Jurisdição da 22ª Zona Eleitoral, fica o magistrado impedido de atuar no respectivo Juízo, de sorte
que não figura mais como Juiz competente designado por ato pretérito para atuar em determinada sede.
A atuação de Juiz afastado da Jurisdição esvazia a validade jurídica do ato da ordem de bloqueio (protocolo n.º
20180004852981) por àquele assinada no âmbito do sistema Bacenjud.
ISTO POSTO, DECLARO NULA A ORDEM DE BLOQUEIO DE PROTOCOLO N.º 20180004852981, POR SER
ASSINADA POR JUÍZ SEM COMPETÊNCIA PARA ATUAÇÃO NO JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL.
DETERMINO, APÓS O DECURSO DE PRAZO PARA A MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA A INTIMAÇÃO
(FLS. 203), A REMESSA DOS AUTOS À PFN, PARA QUE REQUEIRA O QUE ENTENDER SER DIREITO DA
EXEQUENTE, DEVENDO SE MANIFESTAR EM ESPECIAL: I) SOBRE A PRESENTE DECISÃO, II) A
ACEITAÇÃO DOS BENS DESCRITOS NO AUTO DE PENHORA (FLS. 196/201), E III) SOBRE O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
APÓS MANIFESTAÇÃO DA PFN, DEVE A ESCRIVANIA ELEITORAL REALIZAR A LIBERAÇÃO DOS
VALORES FINANCEIROS BLOQUEADOS NA ALUDIDA ORDEM.
Cumpra-se.
Publique-se.
Acari, 23.01.2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral da 22ª Zona
Processo: EF 4537-60.2010.6.20.0022
Assunto: Execução Fiscal de Multa Eleitoral
Juiz: Witemburgo Gonçalves de Araújo
Autor: União, Procuradoria da Fazenda Nacional
Executados: Pantaleão Estevam de Medeiros
Advogado: ELÓI LUÍS DE MOURA, OAB: 8243/RN
DESPACHO
Trata-se de procedimento de execução fiscal, com crédito parcelado (fls. 89/93) perante a Fazenda Nacional.
Chegou a termo a suspensão de 180 dias do feito, conforme certificado pela Escrivania Eleitoral (fl. 104). A
Fazenda Nacional foi regularmente intimada a manifestar-se sobre a situação, exarando à fl. 105v em
23.11.2018 nota de ciência.
ISTO POSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORA, DETERMINO AO CARTÓRIO
ELEITORAL PROVIDENCIAR A SUSPENSÃO DO FEITO NO SADP E, DECORRIDO O PRAZO DE 180 DIAS,
CASO NÃO HAJA NESSE INTERSTÍCIO QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL, A
INTIMAÇÃO DA MESMA SOBRE O INTERESSE NA CONTINUIDADE PROCESSUAL, ATO CONTÍNUO,
DEVENDO A MESMA INFORMAR A ESTE JUÍZO SOBRE A SITUAÇÃO DE COBRANÇA E PAGAMENTO
REGULAR DOS CRÉDITOS REFERENTES A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.
Publique-se. Intime-se.
Acari, 23.01.2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral da 22ª Zona
Processo n.º: PC 32-45.2018.6.20.0022
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017, RES. TSE 23546/2017
Prestador: MDB/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ (CNPJ N.º: 03.885.158/0001-84)
Tesoureiro: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR
Advogado: RICARDO BENEDITO DE MEDEIROS NETO, OAB: 5876/RN
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. RESOLUÇÃO TSE N.º 23546/2017. ÓRGÃO
PRESTADOR DE CONTAS COM VIGÊNCIA EXPIRADA. SANEAMENTO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO
SUCESSOR PROCESSUAL.
– Intimação a prestar contas do sucessor processual na figura do órgão partidário hierarquicamente superior, no
caso de extinção ou dissolução de órgão partidário, nos termos do art. 28 §§ 4º e 5º da Resolução TSE nº.
23546/2017.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO
PROCESSO. PERDA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A PERDA DO
PRESSUPOSTO.
– São nulos os atos processuais praticados por agremiação partidária após expirado seu prazo de validade em
razão da perda de capacidade processual e impossibilidade de formação do contraditório.
Decisão
Trata-se de Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 ofertada em 21.05.2018 pelo
Movimento Democrático Brasileiro sediado em São José do Seridó. Intimação em 01.06.2018 para apresentação
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de documentos obrigatórios com prazo de vinte (20) dias. Incitado a manifestar-se a agremiação quedou silente.
O Ministério Público opinou pela desaprovação, corroborando com as razões expostas no parecer técnico. Em
tempo, certidão de 08.01.2019 gerada pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP)
informa que o referido grêmio partidário encontra-se com prazo de validade expirado em 23.07.2018.
É o relatório. Decido.
A Resolução n.º 23546/2017 dispõe sobre regra para a prestação de contas em caso de extinção ou dissolução
de órgão partidário, cabendo ao órgão imediatamente superior a obrigação da prestação de contas – inteligência
dos §§ 4º e 5º do art. 28.
O caso em tela, referem-se a prestação de contas dos exercícios 2017 apresentadas pelo MDB/São José do
Seridó em 21.05.2018 data em que a agremiação ainda estava em atividade. Entretanto, no decurso da macha
processual do referido feito, eis que o grêmio partidário perdeu sua vigência em 23.07.2018.
Após a vigência do MDB foram realizadas diligências para resolução de falhas na prestação de contas (fls. 42)
através da Impressa Oficial (Dje-TRE/RN n.º 96 de 01.06.2018, fl. 24) e expedido Parecer Conclusivo de contas
(fls. 94/95).
No caso em comento, considero não ter existido a formação do contraditório, uma vez que todos os atos
ocorridos após o fim da vigência do MDB de São José do Seridó, ou seja; 23.07.2018, não puderam ser
questionados neste Juízo, por inexistência de parte, ou sucessor processual, na forma da lei.
ISTO POSTO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, EM RAZÃO DA PERDA DE
CAPACIDADE PROCESSUAL DA REQUERENTE POR FIM DE SUA VIGÊNCIA COMO PARTIDO E PELA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AO SUCESSOR PROCESSUAL, DECLARO NULAS AS INTIMAÇÕES DAS
DILIGÊNCIAS (FLS. 42) ASSIM COMO O PARECER CONCLUSIVO DE CONTAS (FLS. 94/95). AO MESMO
TEMPO, CHAMO O FEITO A ORDEM, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE NOVO PARECER PRELIMINAR E
INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO DE HIERARQUIA IMEDIATAMENTE SUPERIOR – MDB/RN – À
SUCESSÃO PROCESSUAL DESTA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, SENDO-LHE DADO O PRAZO DE
VINTE (20) DIAS ÚTEIS PARA A REGULARIZAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO A POSSÍVEIS FALHAS
APONTADAS EM SEDE DE PARECER PRELIMINAR, TUDO ISSO OBSERVANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DA
RES. TSE N.º 23546/2017 EM ESPECIAL AS EXIGÊNCIAS DA DOCUMENTAÇÃO FORMADORA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESENTES NO ART. 29 DA RESOLUÇÃO EM COMENTO.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao RMPE.
Anotações necessárias nos sistemas SADP e SICO.
Acari, 23 de Janeiro de 2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral da 22ª Zona
Processo: AP n.º 57-58.2018.6.20.0022
Assunto: AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PEDIDO
DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO;
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 22ª ZONA
DENUNCIADA: STELLA BÁRBARA FERNANDES DE MACEDO
DENUNCIADA: MARIA SALÉSIA FERNANDES
DENUNCIADA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
DENUNCIADO: GIOVANIO DOS SANTOS
DENUNCIADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
DESPACHO
Ante a impossibilidade da Defensoria Pública da União atuar neste caso em defesa da pessoa de FRANCISCO
DE ASSIS SILVA, declarada no expediente n.º 532/2018-DPU/RN (fl. 126), e CONSIDERANDO haver no sítio do
TRE/RN cadastro de advogado(s) prestadore(s) de assistência judiciária gratuita nos termos da Res. 62/CNJ,
com atuação nesta Circunscrição Eleitoral DETERMINO a intimação do advogado, inscrito no referido cadastro;
DR. JOÃO PAULO PEREIRA, OAB n.º 14688RN com domicílio profissional à rua Sete de Setembro, 110, São
José, Carnaúba Dos Dantas-RN para se manifestar no prazo de 10 dias úteis acerca de se aceita ou não o
encargo para assistir neste juízo a pessoa de FRANCISCO DE ASSIS SILVA, denunciado na ação penal
epigrafada.
Cumpra-se.
Acari, 23 de janeiro de 2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral da 22ª Zona

24ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) em Equador
Advogado(a): FÁBIO AURÉLIO BULCÃO (OAB-RN n.º 4.410)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 20v).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
não foi atendido, conforme certidão de fl. 23.
Posteriormente, o prestador de contas atravessou petição em que pugnava pela dilação do prazo para a juntada
dos extratos bancários (fl. 24), no que foi indeferido pelo despacho de fl. 25
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 26/28).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 30/31).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou como inconsistência, tanto sob o aspecto formal quanto sob o prisma
material, a ausência de extratos bancários, não obstante haja conta bancária aberta.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas finais no prazo legal,
acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De
seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de informação à disposição da
Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a
inexistência dos referidos extratos bancários.
E, nesse diapasão, tem-se que os recursos apontados pelo módulo SPCE como sendo provenientes do Fundo
Partidário são, na verdade, recursos bloqueados judicialmente e posteriormente transferidos para a CEF,
consoante demonstram os extratos eletrônicos contidos na base de dados da Justiça Eleitoral e o teor da
decisão de bloqueio proferida nos autos do processo n.º 411-48.2016.6.20.0024.
De mais a mais, sobreleva notar que a ausência de declaração de gastos com serviços de consultoria jurídica e
contabilidade prestados, conforme indicado no RPED, não constitui omissão de despesas eleitorais, haja vista
que, nos termos da jurisprudência firmada pelo TSE no julgamento do AgR-REspe n.º 773-55/SE, “os honorários
relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade relacionados com processo jurisdicional-contencioso não
podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha nem estão sujeitos à contabilização ou à limitação
que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa".
Ainda no supracitado julgado, consignou-se que “as intervenções de advogado e de profissional em
contabilidade no processo de prestação de contas são obrigatórias em razão da natureza jurisdicional atribuída
ao processo de prestação de contas e conforme previsto nas instruções eleitorais expedidas por este Tribunal. A
obrigatoriedade da participação do advogado no processo de prestação de contas está diretamente relacionada
à necessidade de o candidato ser representado judicialmente por profissional devidamente habilitado a
promover, a sua defesa técnica, valendo lembrar que o advogado é essencial à administração da Justiça (CF,
art. 133). De igual modo, em virtude da especialização da matéria, a participação de profissional de contabilidade
também é exigida como elemento capaz de garantir a defesa técnica do interessado. Portanto, a presença de
ambos os profissionais nesse tipo de ação jurisdicional está intimamente relacionada às garantias inerentes à
ampla defesa, que não podem ser, em nenhuma hipótese, limitadas.”.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1 e 5.3 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 22 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PARTIDO PROGRESSISTA (PP) em Parelhas
Advogados: BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO (OAB-RN n.º 9.223); HATUS FÚLVIO MEDEIROS
MACHADO (OAB-RN N.º 13.707) e RAFAEL GURGEL NOBREGA (OAB-RN n.º 8.425)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 15v).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
não foi atendido, conforme certidão de fl. 26.
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 27/28).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 30/31).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou as seguintes inconsistências: não apresentação de contas parciais e
ausência de extratos bancários, não obstante haja conta bancária aberta.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas finais no prazo legal,
acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De
seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de informação à disposição da
Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a
inexistência dos referidos extratos.
De mais a mais, sobreleva notar que a ausência de declaração de gastos com serviços de consultoria jurídica e
contabilidade prestados, conforme indicado no RPED, não constitui omissão de despesas eleitorais, haja vista
que, nos termos da jurisprudência firmada pelo TSE no julgamento do AgR-REspe n.º 773-55/SE, “os honorários
relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade relacionados com processo jurisdicional-contencioso não
podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha nem estão sujeitos à contabilização ou à limitação
que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa".
Ainda no supracitado julgado, consignou-se que “as intervenções de advogado e de profissional em
contabilidade no processo de prestação de contas são obrigatórias em razão da natureza jurisdicional atribuída
ao processo de prestação de contas e conforme previsto nas instruções eleitorais expedidas por este Tribunal. A
obrigatoriedade da participação do advogado no processo de prestação de contas está diretamente relacionada
à necessidade de o candidato ser representado judicialmente por profissional devidamente habilitado a
promover, a sua defesa técnica, valendo lembrar que o advogado é essencial à administração da Justiça (CF,
art. 133). De igual modo, em virtude da especialização da matéria, a participação de profissional de contabilidade
também é exigida como elemento capaz de garantir a defesa técnica do interessado. Portanto, a presença de
ambos os profissionais nesse tipo de ação jurisdicional está intimamente relacionada às garantias inerentes à
ampla defesa, que não podem ser, em nenhuma hipótese, limitadas.”.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1 e 5.3 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 22 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PODEMOS (PODE) em Parelhas
Advogado(a): EDMILSON PEREIRA NEVES (OAB-GO n.º 26.270)
SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 16).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s) por parte do prestador de contas, o que
não foi atendido, conforme certidão de fl. 19.
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 20/22).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 24/25).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou as seguintes inconsistências: não apresentação de contas parciais; a
ausência de extratos bancários, quanto ao aspecto formal; e a inexistência de conta bancária.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas finais no prazo legal,
acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De
seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de informação à disposição da
Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a
inexistência de conta bancária.
De mais a mais, sobreleva notar que a ausência de declaração de gastos com serviços de consultoria jurídica e
contabilidade prestados, conforme indicado no RPED, não constitui omissão de despesas eleitorais, haja vista
que, nos termos da jurisprudência firmada pelo TSE no julgamento do AgR-REspe n.º 773-55/SE, “os honorários
relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade relacionados com processo jurisdicional-contencioso não
podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha nem estão sujeitos à contabilização ou à limitação
que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa".
Ainda no supracitado julgado, consignou-se que “as intervenções de advogado e de profissional em
contabilidade no processo de prestação de contas são obrigatórias em razão da natureza jurisdicional atribuída
ao processo de prestação de contas e conforme previsto nas instruções eleitorais expedidas por este Tribunal. A
obrigatoriedade da participação do advogado no processo de prestação de contas está diretamente relacionada
à necessidade de o candidato ser representado judicialmente por profissional devidamente habilitado a
promover, a sua defesa técnica, valendo lembrar que o advogado é essencial à administração da Justiça (CF,
art. 133). De igual modo, em virtude da especialização da matéria, a participação de profissional de contabilidade
também é exigida como elemento capaz de garantir a defesa técnica do interessado. Portanto, a presença de
ambos os profissionais nesse tipo de ação jurisdicional está intimamente relacionada às garantias inerentes à
ampla defesa, que não podem ser, em nenhuma hipótese, limitadas.”.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1, 2.1 6.3 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 22 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PC n.º 70-51.2018.6.20.0024

Prestação de Contas de Campanha

Prestador(a) de Contas: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) em Parelhas
Advogado(a): AILTON JOSE DOS SANTOS (OAB-RN n.º 15.767)
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SENTENÇA
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. ERROS MATERIAIS E FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo órgão
diretivo em epígrafe.
Publicado o edital de impugnação, transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 24).
O Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED) confeccionado pela Unidade Técnica de Exame
desta 24ª ZE/RN apontou falha(s) merecedora(s) de esclarecimento(s), no que foi atendido por meio das
justificativas e documentos de fls. 21/42
Em seguida, a Unidade Técnica de Exame emitiu Parecer Técnico Conclusivo sugerindo a aprovação das
contas, mas com ressalvas (fls. 43/45).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalvas (fls. 47/48).
É o que merece relato. Decido.
O Parecer Técnico Conclusivo apontou as seguintes inconsistências: ausência de extratos bancários, embora
haja conta bancária aberta, e a não apresentação de contas parciais.
Todavia, compulsando os autos, verifico que o grêmio político apresentou as suas contas finais no prazo legal,
acostando quase que totalmente a documentação exigida pelo art. 56, da Resolução TSE n.º 23.553/2017. De
seu lado, não restou evidenciado nos autos o recebimento e/ou uso de recursos de fontes vedadas ou de origem
não identificada, nem omissão de receitas ou despesas, tampouco malversação de verbas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os elementos de informação à disposição da
Justiça Eleitoral não evidenciaram nenhuma movimentação financeira, o que torna mera irregularidade a
inexistência dos referidos extratos bancários.
E, nesse diapasão, tem-se que, consoante demonstrado pela documentação acostada, os recursos encontrados
na conta bancária aberta desde o ano de 2000 são destinados à constituição de fundos próprios para a
manutenção do órgão diretivo municipal, o que caracteriza a referida conta como “Outros Recursos” (art. 6º, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017), desvinculada, pois, do financiamento da campanha eleitoral (conta “Doação
para Campanha”).
Quanto à suposta omissão da despesa relacionada ao pagamento de R$ 200,06 (duzentos reais e seis centavos)
em favor do fornecedor Parelhas Gás Ltda., restou comprovado nos autos que o gasto foi realizado após o
período eleitoral (fls. 27/28), sem nenhuma vinculação com o pleito.
De mais a mais, sobreleva notar que a ausência de declaração de gastos com serviços de consultoria jurídica e
contabilidade prestados, conforme indicado no RPED, não constitui omissão de despesas eleitorais, haja vista
que, nos termos da jurisprudência firmada pelo TSE no julgamento do AgR-REspe n.º 773-55/SE, “os honorários
relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade relacionados com processo jurisdicional-contencioso não
podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha nem estão sujeitos à contabilização ou à limitação
que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa".
Ainda no supracitado julgado, consignou-se que “as intervenções de advogado e de profissional em
contabilidade no processo de prestação de contas são obrigatórias em razão da natureza jurisdicional atribuída
ao processo de prestação de contas e conforme previsto nas instruções eleitorais expedidas por este Tribunal. A
obrigatoriedade da participação do advogado no processo de prestação de contas está diretamente relacionada
à necessidade de o candidato ser representado judicialmente por profissional devidamente habilitado a
promover, a sua defesa técnica, valendo lembrar que o advogado é essencial à administração da Justiça (CF,
art. 133). De igual modo, em virtude da especialização da matéria, a participação de profissional de contabilidade
também é exigida como elemento capaz de garantir a defesa técnica do interessado. Portanto, a presença de
ambos os profissionais nesse tipo de ação jurisdicional está intimamente relacionada às garantias inerentes à
ampla defesa, que não podem ser, em nenhuma hipótese, limitadas.”.
Desse modo, malgrado mereçam ser destacadas e ressalvadas por este Juízo, o fato é que as falhas relatadas
pela Unidade Técnica de Exame constituem erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas,
se mostram irrelevantes, não comprometendo o seu resultado nem acarretando a sua rejeição (art. 30, § 2º-A, da
Lei 9.504/1997).
Prescreve o artigo 77, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas, decidindo pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometa a
regularidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, APROVO, COM AS RESSALVAS
especificadas nos itens 1.1 e 6.5 do Parecer Técnico Conclusivo, as contas de campanha do partido em
epígrafe, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no D.J.E. para ciência do prestador de contas e seu advogado. Registre-se no SADP e no Livro de
Sentenças. Ciência pessoal ao RMPE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 22 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral
PORTARIAS
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24ª ZE/RN

Autoriza o acesso de servidores ao Sistema de Informações da Justiça Eleitoral – SIEL, no âmbito da 24ª Zona
Eleitoral
O Exmo. Sr. Dr. ADRIANO DA SILVA ARAÚJO, MM Juiz da 24ª Zona Eleitoral – Parelhas/RN, no uso das
atribuições legais etc.
CONSIDERANDO as disposições estabelecidas no Provimento nº 6/2006, da Corregedoria-Geral da Justiça
Eleitoral, e no Provimento 6/2013-CRE/RN, da Corregedoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o cadastramento dos servidores abaixo relacionados, junto à Corregedoria Regional Eleitoral do
Rio Grande do Norte, para acesso ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando à solicitação, por meio
eletrônico, de informações constantes do cadastro eleitoral, mediante utilização de e-mail institucional e senha
pessoal e intransferível, observado o sigilo dos dados e a estrita vinculação dos mesmos com as atividades
funcionais desta 24ª Zona Eleitoral:
I – Ulisses Bezerra Potiguar Neto (Chefe de Cartório – Matrícula 30024538);
II – Sebastião Lúcio dos Santos Rocha (Analista Judiciário – Matrícula 92440683).
Art. 2º Fica revogada a Portaria n.º 001/2010-24ª ZE/RN.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Parelhas/RN, 23 de janeiro de 2019.
ADRIANO DA SILVA ARAÚJO
Juiz Eleitoral

26ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 01/2019
(Prazo: 10 dias)

O Excelentíssimo Senhor Luiz Antônio Tomaz do Nascimento, Juiz Eleitoral desta 26ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que se encontra disponível no Cartório Eleitoral para consulta
a relação contendo os nomes e os números de inscrição de eleitores que requereram alistamento e transferência
eleitoral no período de 1º/12/2018 a 15/01/2019, para os municípios de Ipueira, Jardim de Piranhas, São João do
Sabugi e Serra Negra do Norte, cujas operações foram deferidas por esse Juízo, para fins de interposição de
recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 17, §1º, e 18, §5º, ambos da Resolução nº 21538/2003
do Tribunal Superior Eleitoral. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou publicar o
presente edital. Dado e passado nesta cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e um dias de
janeiro de dois mil e dezenove (21/01/2019). Eu, (_______) Bonieck Batista Gomes, Chefe de Cartório, digitei.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
EDITAL Nº 02/2019
(Prazo: 03 dias)

DE ORDEM do Excelentíssimo Senhor LUIZ ANTÔNIO TOMAZ DO NASCIMENTO, Juiz
Eleitoral nesta 26ª Zona Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, FAÇO SABER que
foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2018 dos órgãos partidários municipais abaixo
nominados,
as
quais
estão
disponíveis
para
consulta
no
endereço
eletrônico
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/, ficando cientes que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3
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(três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
PARTIDO (SIGLA)
PRB
PR
SD

MUNICPÍPIO
Jardim de Piranhas
Serra Negra do Norte
Ipueira

PROCESSO Nº
112-94.2018.6.20.0026
96-43.2018.6.20.0026
111-12.2018.6.20.0026

Dado e passado nesta cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e três dias
do mês de janeiro de dois mil e dezenove (23/01/2019). Eu, (___________) Lara Vanessa Dantas de Sousa
Santos, Analista Judiciário, digitei.
Bonieck Batista Gomes
Chefe de Cartório

27ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo nº 68-72.2018.6.20.0027
Protocolo nº 19.843/2018
Assunto: Contas não apresentadas – Eleições Gerais 2018
Interessado: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
Município: SÃO RAFAEL/RN
Presidente: CARLOS MAGNO FIGUEIREDO DA SILVA
Tesoureiro: ROSIMERE RODRIGUES DE ASSIS SILVA

SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do
município de São Rafael/RN, relativa à campanha das Eleições 2018.
Decorrido o prazo estabelecido no art. 52, da Resolução TSE nº 23.553/2017, sem que o
partido tenha apresentado sua prestação de contas (fls. 02/02v), foi determinada sua notificação para, nos
termos do art. 52, § 6º, IV, da citada Resolução, suprir a omissão, sob pena das contas serem julgadas não
prestadas (fl. 07v).
Devidamente notificado através do seu representante, houve o decurso do prazo sem
manifestação (fl. 14).
O Ministério Público Eleitoral ofertou parecer, opinando pelo julgamento das contas como não
prestadas (fl. 16).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas não foi apresentada até o dia 17 de novembro
de 2018, nos termos preconizados pelo art. 29, inciso IV, da Lei nº 9.504/97, considerando que o partido em
análise participou do 2º Turno das Eleições Gerais.
Devidamente notificado para suprir a omissão, a agremiação partidária, através dos seus
representantes, deixou transcorrer o prazo sem apresentar a devida prestação de contas de campanha.
No que tange à obrigação do partido em prestar contas, tal mister alcança todas agremiações
partidárias vigentes durante o período de campanha eleitoral, lançando ou não candidatos ao pleito, devendo, no
mínimo, demonstrar a ausência de movimentação financeira.
Conforme bem apontam AGRA e VELLOSO:
A prestação de contas se configura procedimento, previsto em lei, para vislumbrar a origem dos recursos
eleitorais e a forma como foram efetivados seus gastos, possuindo o fator teleológico de impedir o abuso do
poder econômico e assegurar paridade para que todos os cidadãos tenham condições de disputar os pleitos
eleitorais. (AGRA, Walber de Moura; VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Elementos de Direito Eleitoral. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 229)
Não havendo nos autos qualquer documento hábil a comprovar a arrecadação e gastos de
campanha, assiste razão ao representante do Ministério Público Eleitoral ao opinar no sentido de que as contas
sejam julgadas não prestadas, conforme dispõe o art. 52, § 6º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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Ante o exposto, após análise detida dos autos, em consonância com o parecer do Ministério
Público Eleitoral, e com fulcro no art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS DO
MDB, do Município de São Rafael/RN, relativas à campanha das Eleições Gerais de 2018, e DETERMINO, com
fundamento no art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a perda do direito ao recebimento de cotas do
Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal enquanto perdurar a omissão.
Comunique-se aos diretórios Regional e Nacional de mencionado partido, através de e-mail
cadastrado perante o TRE/RN, com cópia desta decisão, para que suspendam, com perda, os repasses relativos
às cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a omissão, além da Secretaria Judiciária do TRE/RN, para
anotação da suspensão do órgão partidário.
Registre-se no SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com as cautelas legais.
Jucurutu/RN, 22 de janeiro de 2019.
MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
Juiz Eleitoral da 27ª Zona

EDITAIS

EDITAL Nº 003/2019
E D I T A L N.º 003/2019
De ordem do Dr. Mark Clark Santiago Andrade, Juiz Eleitoral da 27ªZE, na forma da Lei etc.
FAÇO SABER a quem interessar possa, conforme determina o § 6º do artigo 45 da Lei n. 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro), c/c o § 1º do arts. 17 e § 5º do art. 18, ambos da Resolução TSE n.º
21.538/2003, que encontra-se no átrio do Cartório Eleitoral desta 27ª Zona, a relação com os nomes dos
eleitores que requereram e tiveram seus pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via
DEFERIDOS pelo Juiz Eleitoral, após o cumprimento de diligências, conforme o caso, sendo expedido os títulos
pelo Sistema ELO no período de 14 de janeiro 2019 a 18 de janeiro 2019, referentes aos LOTES de RAE n.º
0002/2019.
A partir da Publicação do presente Edital, considera-se aberto o prazo de 10 (dez) dias para que os legitimados,
querendo, interponham recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º, ambos da Resolução n.º 21.538/2003
do TSE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral lavrar o presente
Edital que será publicado no DJE e afixado o seu original no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de Jucurutu/RN, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezenove (23.01.2019). Tendo eu, ________ (Solange Ferreira dos Santos Clemente), Servidora da 27ªZE,
digitado e conferido o presente Edital, que segue assinado pela Chefe de Cartório.
Mariana Nelson de Araújo
Chefe de Cartório da 27ªZE

29ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas nº 18-40.2018.6.20.0029
Interessado: Partido da República – PR
Interessado: George Montenegro Soares (Presidente)
Interessado: Luis Eduardo Pimentel Soares (Tesoureiro)
Advogado: João da Cruz Fonseca Santos – OAB/RN 12.231
Município: Assú
SENTENÇA
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Trata-se de Processo de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2017, apresentada pelo
Diretório Municipal do Partido da República – PR do município de Assu/RN.
Os Pareceres Técnico e Ministerial sugeriram a aprovação das contas.
Em alegações finais, o partido requereu a aprovação das contas.
É o relatório. DECIDO.
É de competência do Juízo Eleitoral, na circunscrição jurisdicional da Zona Eleitoral, exercer a
fiscalização da real movimentação financeira dos Partidos Políticos municipais, sendo dever destes apresentar a
Prestação de Contas de um Exercício até o dia 30 de abril do ano posterior.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria, qual
seja, Res. TSE n° 23.464/2015, razão pela qual o Ministério Público opinou pela sua aprovação.
E razão assiste ao Parquet Eleitoral, uma vez que no exame das contas feito pelo Cartório Eleitoral não foi
detectado nenhuma irregularidade nas contas em análise.
Em face do exposto, acompanhando o Parecer Técnico do Cartório Eleitoral e o Parecer do Ministério
Público Eleitoral, julgo, com base no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, APROVADAS a prestação de
contas anual do partido suso referido.
Publique-se. Registre-se. Intime-se pelo DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e a adoção das providências cabíveis, arquive-se.
Assu/RN, 23 de janeiro de 2019.

SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral
REPRESENTAÇÃO Nº 213-59.2017.6.20.0029
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ANTONIO ALBERTO MARTINS
ADVOGADO: ARYSON ROCHA MAIA - OAB: 15.572/RN
SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral proposta pelo Ministério Público com a finalidade de averiguar doação acima
do limite legal em favor de candidato nas Eleições Municipais de 2016.
Alega o representante, na petição inicial (fls. 02/07) que o representado doou acima de 10% de seus
rendimentos brutos auferidos no ano anterior às Eleições (ano – calendário de 2015), razão pela qual solicitou,
liminarmente, a quebra do sigilo fiscal do representado e sua condenação ao pagamento de multa no valor de 5
(cinco) a 10 (dez) vezes o valor doado em excesso.
A exordial foi instruída com os documentos de fls. 08/11.
A quebra do sigilo bancário foi deferido às fls. 12/13. Entretanto, no Módulo de Impressão de Declarações
Assinadas, existe a informação de que não consta declaração entregue para o exercício.
Após ser notificado, o representado apresentou defesa, às fls. 24/27, onde assinalou que: 1) durante o ano fiscal
a ser investigado por essa ação eleitoral, o representado trabalhava com vínculo empregatício formalizado junto
a HL Engenharia LTDA; 2) os rendimentos auferidos no ano fiscal 2015/2016 estão dentro da faixa de isenção de
imposto de renda; 3) jamais efetuou qualquer doação a candidato, partido ou coligação em período eleitoral; 4)
seus rendimentos são minguados até para a própria subsistência; 5) doação em qualquer patamar consiste em
fraude aplicada por terceiros; 6) jamais recebeu vantagem política, econômica ou financeira de candidato,
partido, coligação ou terceiros interessados para fraudar doações e macular o processo eleitoral; e, 7) requereu
que fosse oficiada a Receita Federal para que desvele o seu sigilo fiscal e apresente o confronto de informações
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 014

Natal, quinta-feira, 24 de janeiro de 2019

Página 46

que apresenta a dissonância entre as doações e os rendimentos auferidos no exercício fiscal de 2015, bem
como que seja oficiado a instituição financeira que abriu as contas correntes de onde partiram as doações
vinculadas ao CPF do doador e que seja oficiado o partido, o candidato e a coligação que informou a pessoa
física representada como doadora, para que os responsáveis demonstrem o liame social entre o doador e os
donatários.
Ao concluir suas alegações, o representado requereu a total improcedência dos pedidos.
Foi concedido prazo para que o representado se manifeste sobre as informações prestadas pela Receita Federal
e foi indeferido o pedido para envio de ofícios (fls. 31)
Em alegações finais, às fls. 43/44, o Ministério público solicitou a improcedência da representação.
Da mesma forma, às fls. 60/64, em alegações finais, o representado requereu que a ação fosse julgada
improcedente e requereu, preliminarmente, o reconhecimento da decadência.
É o relatório. Fundamento. Decido.
Em relação a preliminar de decadência da ação, por suposta perda do prazo legal para o seu ajuizamento, deve
ser observado o disposto no art. 21, § 4º, III, da Resolução n.º 23.463/2015, abaixo transcrito:
III - a Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da
pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho de 2017, ao Ministério Público
Eleitoral, que poderá, até 31 de dezembro de 2017, apresentar representação com vistas à aplicação da
penalidade prevista no § 2º e de outras sanções que julgar cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 24-C, § 3º);
Logo, o prazo para a ajuizamento da representação por doação acima do limite legal terminou em 31 de
dezembro de 2017 e a presente ação foi protocolada em 22 de novembro de 2017, ou seja, antes do término do
prazo, não havendo que se falar em decadência da ação.
Afastada a preliminar, passamos a análise do mérito.
Conforme se observa nos autos, o representado auferiu rendimentos em 2015 que totalizaram R$ 12.084,93, o
que permitiria que doasse até o limite de R$ 1.208,49 para candidatos nas Eleições de 2016.
Acontece que, segundo a exordial, o representado teria doou apenas R$ 1.000,00 na referida eleição.
Assim, após a análise dos autos, conclui-se que a doação supostamente realizada pelo representado obedeceu
ao limite previsto na lei, razão qual JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial.
Por lado, considerando que o representado afirmou na defesa que jamais efetuou qualquer doação a candidato,
partido ou coligação em período eleitoral, encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que
seja avaliada a necessidade de abertura de inquérito policial.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Assu/RN, 23 de janeiro de 2019.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

RAE
E D I T A L N.º 02/2019
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O Excelentíssimo Doutor Fábio Ferreira Vasconcelos, Juiz Eleitoral da 32.ª Zona Eleitoral em substituição legal,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, usando de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente virem ou tiverem ciência que se encontra exposta neste cartório a
relação contendo os nomes, números de inscrição e endereço dos eleitores que solicitaram alistamento e
transferência cujos requerimentos foram deferidos por este juízo e processados no Lote 001/2019, no período de
02 a 21 de janeiro de 2019, para, querendo, interpor recurso nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução TSE n.º
21.538/03.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse
publicado no Diário da Justiça Eletrônico e afixado o presente Edital com a relação devida no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, na sede desta 32.ª Zona
Eleitoral, aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove (23/01/2019). Eu,.....................(Rodrigo
Jorge Carneiro Leite), Analista Judiciário, o fiz digitar e subscrevo.

FÁBIO FERREIRA VASCONCELOS
Juiz Eleitoral

34ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas nº 67- 66.2018.6.20.0034 (Protocolo nº 17.168/2018)
Requerente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC - Órgão Diretivo – Mossoró - Eleições 2018
Advogado: Sem Advogado
SENTENÇA
Vistos etc.
Processo
de
prestação
de
contas
do
PARTIDO
TRABALHISTA
CRISTÃO
–
PTC
, Órgão Diretivo em Mossoró, relativa à arrecadação e aplicação de recursos nas Eleições Gerais do corrente
ano, iniciado por providência do Chefe da 34ª Zona, com vistas a apurar a omissão no dever de prestar contas,
com base no art. 48, caput, inciso II, c/c art. 49, caput, inciso I e §§ 1º a 3º, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Informação do Chefe de Cartório às fls. 02/02v. Extrato bancário às fls. 04. Certidão da Composição Partidária às
fls. 05/06.
O Presidente do Partido registrado nos assentos da Justiça Eleitoral foi citado em 16/11/2018 (mandado às fls.
08; certidão às fls. 09). O Tesoureiro do Partido registrado nos assentos da Justiça Eleitoral, por sua vez, foi
citado em 26/11/2018 (mandado às fls. 11; certidão às fls. 10).
Certidão do Cartório Eleitoral informando que decorreu o prazo concedido sem a apresentação das contas e sem
a manifestação dos dirigentes partidários (Certidão às fls. 11v.).
Após decorrido o prazo, foi emitida a Informação nº 069/2018 34ZE (fls. 12/13), informando não ter sido
registrado repasse do fundo partidário ao Órgão Diretivo em tela, além de sugerir o julgamento das contas como
não prestadas com a aplicação das sanções definidas na legislação.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento do parecer (fls. 15), pelo
julgamento das contas como não prestadas.
É o que interessa relatar, decido.
A obrigatoriedade de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente nas campanhas
eleitorais por parte dos partidos políticos, em todas as esferas, é prevista na Res. TSE nº 23.553/2017,
especificamente no art. 48, caput, inciso II, alínea “d”, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral: (...)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória: (...)
d) municipais.
Complementa o art. 49, caput, inciso I, da supracitada Resolução, que “sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência”, sendo que “o órgão
partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral”, estando obrigados a
prestar contas todos aqueles que tenham “órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário
Eleitoral para o início das convenções partidárias” (art. 49, §1º, da Res. TSE nº 23.553/2017).
No presente caso, conforme certidão de fls. 05/06, verificou-se que o Partido possuía composição partidária
válida em Mossoró após o dia 20/07/2018, data prevista para o início das convenções partidárias, de modo que
está obrigado a prestar contas, nos termos dos dispositivos transcritos acima.
Por outro lado, foi constatada a omissão, procedendo-se à citação do partido, por seus dirigentes partidários,
conforme previsto no art. 52, §§ 6º e 7º, da Res. TSE nº 23.553/2017. Cumpriu-se o previsto na Resolução, com
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a citação pessoal do presidente e tesoureiro, registrados nos assentamentos da Justiça Eleitoral, com a
interpretação conjunta do art. 101 e seguintes da mesma resolução, tendo-se verificada a omissão, mesmo após
tais citações (documentos de fls. 08/11), impondo-se o julgamento pelas contas como não prestadas, nos termos
do art. 52, §6º, inciso VI, in verbis:
Art. 52 (...)
§6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os
seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais,
conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; ou
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas,
caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos tribunais, procederse-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois)
dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso
IV).
De fato que, após verificada a omissão, foram adotadas as providências previstas na legislação, comunicando-se
o fato a este Juízo, autuando-se na classe processual própria, juntando-se os extratos bancários e as
informações relativas ao recebimento de recursos do fundo partidário e do FEFC, além de informações sobre
recursos de origem vedada e/ou não identificada. Providenciou-se, ainda, a citação do partido político por seus
dirigentes partidários, mantendo-se, até a presente data, a omissão verificada e a ausência de quaisquer
manifestações pelos interessados.
Conforme previsto no inciso VI, supratranscrito, “permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não
prestadas”. É o caso dos autos.
Para a hipótese de julgamento das contas como não prestadas, prevê o art. 83, caput, da Res. TSE nº
23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Deve, portanto, o Partido Político em epígrafe, suportar o ônus da omissão, impondo-se ao mesmo a suspensão
do registro ou da anotação do órgão municipal e a perda do direito da quota do fundo partidário até que se faça a
regularização da situação, o que deve ser devidamente registrado nos sistemas próprios e expedidas as devidas
comunicações.
Isto posto, em conformidade ao entendimento do Ministério Público Eleitoral, com motivação nos fundamentos de
fato e de direito acima delineados, julgo NÃO PRESTADAS AS CONTAS do PARTIDO TRABALHISTA
CRISTÃO - PTC no município de Mossoró, referentes aos recursos arrecadados e aplicados nas eleições gerais
do ano de 2018, nos termos do art. 52, §6º, inciso VI, da Res. TSE nº 23.553/2017 e, consequentemente,
determino a perda do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário e a suspensão do registro ou
anotação do órgão diretivo municipal, enquanto não houver regularização da situação, nos termos do art. 83,
caput, inciso II, da mesma Resolução.
Publique-se, registre-se e intimem-se os dirigentes partidários, pessoalmente e por oficial de justiça, para
conhecimento e, querendo, interpor recurso.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Após o trânsito em julgado:
a) efetivem-se os registros necessários no SICO;
b) comuniquem-se aos órgãos diretivos superiores para que não façam repasses de recursos do fundo partidário;
c) comunique-se à Seção competente no TRE-RN a suspensão ora determinada para que sejam efetivados os
registros a cargo do Tribunal.
Após adotadas todas as providências, arquive-se, com baixa na distribuição.
Mossoró, 22 de janeiro de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 34ª Zona
Em Substituição Legal
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Prestação de Contas nº 47-75.2018.6.20.0034 (Protocolo nº 17.148/2018)
Requerente: AVANTE - Órgão Diretivo – Mossoró - Eleições 2018
Advogado: Sem Advogado
SENTENÇA
Vistos etc.
Processo de prestação de contas do AVANTE – PARTIDO POLÍTICO, Órgão Diretivo em Mossoró, relativa à
arrecadação e aplicação de recursos nas Eleições Gerais do corrente ano, iniciado por providência do Chefe da
34ª Zona, com vistas a apurar a omissão no dever de prestar contas, com base no art. 48, caput, inciso II, c/c art.
49, caput, inciso I e §§ 1º a 3º, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Informação do Chefe de Cartório às fls. 02/02-A. Extrato bancário às fls. 04. Certidão da Composição Partidária
às fls. 05/06.
O Presidente do Partido registrado nos assentos da Justiça Eleitoral foi citado em 14/11/2018 (mandado às fls.
08; certidão às fls. 09). O Tesoureiro do Partido registrado nos assentos da Justiça Eleitoral, por sua vez, foi
citado em 03/12/2018 (mandado às fls. 11; certidão às fls. 10).
Certidão do Cartório Eleitoral informando que decorreu o prazo concedido sem a apresentação das contas e sem
a manifestação dos dirigentes partidários (Certidão às fls. 11v.).
Após decorrido o prazo, foi emitida a Informação nº 072/2018 34ZE (fls. 12/13), informando não ter sido
registrado repasse do fundo partidário ao Órgão Diretivo em tela, além de sugerir o julgamento das contas como
não prestadas com a aplicação das sanções definidas na legislação.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento do parecer (fls. 15), pelo
julgamento das contas como não prestadas.
É o que interessa relatar, decido.
A obrigatoriedade de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente nas campanhas
eleitorais por parte dos partidos políticos, em todas as esferas, é prevista na Res. TSE nº 23.553/2017,
especificamente no art. 48, caput, inciso II, alínea “d”, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral: (...)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória: (...)
d) municipais.
Complementa o art. 49, caput, inciso I, da supracitada Resolução, que “sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência”, sendo que “o órgão
partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral”, estando obrigados a
prestar contas todos aqueles que tenham “órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário
Eleitoral para o início das convenções partidárias” (art. 49, §1º, da Res. TSE nº 23.553/2017).
No presente caso, conforme certidão de fls. 05/06, verificou-se que o Partido possuía composição partidária
válida em Mossoró após o dia 20/07/2018, data prevista para o início das convenções partidárias, de modo que
está obrigado a prestar contas, nos termos dos dispositivos transcritos acima.
Por outro lado, foi constatada a omissão, procedendo-se à citação do partido, por seus dirigentes partidários,
conforme previsto no art. 52, §§ 6º e 7º, da Res. TSE nº 23.553/2017. Cumpriu-se o previsto na Resolução, com
a citação pessoal do presidente e tesoureiro, registrados nos assentamentos da Justiça Eleitoral, com a
interpretação conjunta do art. 101 e seguintes da mesma resolução, tendo-se verificada a omissão, mesmo após
tais citações (documentos de fls. 08/11), impondo-se o julgamento pelas contas como não prestadas, nos termos
do art. 52, §6º, inciso VI, in verbis:
Art. 52 (...)
§6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os
seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais,
conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; ou
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas,
caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos tribunais, procederse-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois)
dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso
IV).
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De fato que, após verificada a omissão, foram adotadas as providências previstas na legislação, comunicando-se
o fato a este Juízo, autuando-se na classe processual própria, juntando-se os extratos bancários e as
informações relativas ao recebimento de recursos do fundo partidário e do FEFC, além de informações sobre
recursos de origem vedada e/ou não identificada. Providenciou-se, ainda, a citação do partido político por seus
dirigentes partidários, mantendo-se, até a presente data, a omissão verificada e a ausência de quaisquer
manifestações pelos interessados.
Conforme previsto no inciso VI, supratranscrito, “permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não
prestadas”. É o caso dos autos.
Para a hipótese de julgamento das contas como não prestadas, prevê o art. 83, caput, da Res. TSE nº
23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Deve, portanto, o Partido Político em epígrafe, suportar o ônus da omissão, impondo-se ao mesmo a suspensão
do registro ou da anotação do órgão municipal e a perda do direito da quota do fundo partidário até que se faça a
regularização da situação, o que deve ser devidamente registrado nos sistemas próprios e expedidas as devidas
comunicações.
Isto posto, em conformidade ao entendimento do Ministério Público Eleitoral, com motivação nos fundamentos de
fato e de direito acima delineados, julgo NÃO PRESTADAS AS CONTAS do PARTIDO POLÍTICO AVANTE no
município de Mossoró, referentes aos recursos arrecadados e aplicados nas eleições gerais do ano de 2018, nos
termos do art. 52, §6º, inciso VI, da Res. TSE nº 23.553/2017 e, consequentemente, determino a perda do direito
ao recebimento de quotas do fundo partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão diretivo municipal,
enquanto não houver regularização da situação, nos termos do art. 83, caput, inciso II, da mesma Resolução.
Publique-se, registre-se e intimem-se os dirigentes partidários, pessoalmente e por oficial de justiça, para
conhecimento e, querendo, interpor recurso.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Após o trânsito em julgado:
a) efetivem-se os registros necessários no SICO;
b) comuniquem-se aos órgãos diretivos superiores para que não façam repasses de recursos do fundo partidário;
c) comunique-se à Seção competente no TRE-RN a suspensão ora determinada para que sejam efetivados os
registros a cargo do Tribunal.
Após adotadas todas as providências, arquive-se, com baixa na distribuição.
Mossoró, 22 de janeiro de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 34ª Zona
Em Substituição Legal
Prestação de Contas nº 64-14.2018.6.20.0034 (Protocolo nº 17.165/2018)
Requerente: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS- PSTU - Órgão Diretivo – Mossoró
- Eleições 2018
Advogado: Sem Advogado
SENTENÇA
Vistos etc.
Processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU,
Órgão Diretivo em Mossoró, relativa à arrecadação e aplicação de recursos nas Eleições Gerais do corrente
ano, iniciado por providência do Chefe da 34ª Zona, com vistas a apurar a omissão no dever de prestar contas,
com base no art. 48, caput, inciso II, c/c art. 49, caput, inciso I e §§ 1º a 3º, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Informação do Chefe de Cartório às fls. 02/02v. Extrato bancário às fls. 04. Certidão da Composição Partidária às
fls. 05/06.
O Presidente do Partido registrado nos assentos da Justiça Eleitoral foi citado em 19/11/2018 (mandado às fls.
10; certidão às fls. 09). O Tesoureiro do Partido registrado nos assentos da Justiça Eleitoral, por sua vez, foi
citado em 26/11/2018 (mandado às fls. 12; certidão às fls. 11).
Certidão do Cartório Eleitoral informando que decorreu o prazo concedido sem a apresentação das contas e sem
a manifestação dos dirigentes partidários (Certidão às fls. 12v.).
Após decorrido o prazo, foi emitida a Informação nº 070/2018 34ZE (fls. 13/14), informando não ter sido
registrado repasse do fundo partidário ao Órgão Diretivo em tela, além de sugerir o julgamento das contas como
não prestadas com a aplicação das sanções definidas na legislação.
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Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento do parecer (fls. 16), pelo
julgamento das contas como não prestadas.
É o que interessa relatar, decido.
A obrigatoriedade de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente nas campanhas
eleitorais por parte dos partidos políticos, em todas as esferas, é prevista na Res. TSE nº 23.553/2017,
especificamente no art. 48, caput, inciso II, alínea “d”, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral: (...)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória: (...)
d) municipais.
Complementa o art. 49, caput, inciso I, da supracitada Resolução, que “sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência”, sendo que “o órgão
partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral”, estando obrigados a
prestar contas todos aqueles que tenham “órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário
Eleitoral para o início das convenções partidárias” (art. 49, §1º, da Res. TSE nº 23.553/2017).
No presente caso, conforme certidão de fls. 05/06, verificou-se que o Partido possuía composição partidária
válida em Mossoró após o dia 20/07/2018, data prevista para o início das convenções partidárias, de modo que
está obrigado a prestar contas, nos termos dos dispositivos transcritos acima.
Por outro lado, foi constatada a omissão, procedendo-se à citação do partido, por seus dirigentes partidários,
conforme previsto no art. 52, §§ 6º e 7º, da Res. TSE nº 23.553/2017. Cumpriu-se o previsto na Resolução, com
a citação pessoal do presidente e tesoureiro, registrados nos assentamentos da Justiça Eleitoral, com a
interpretação conjunta do art. 101 e seguintes da mesma resolução, tendo-se verificada a omissão, mesmo após
tais citações (documentos de fls. 08/12), impondo-se o julgamento pelas contas como não prestadas, nos termos
do art. 52, §6º, inciso VI, in verbis:
Art. 52 (...)
§6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os
seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais,
conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; ou
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas,
caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos tribunais, procederse-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois)
dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso
IV).
De fato que, após verificada a omissão, foram adotadas as providências previstas na legislação, comunicando-se
o fato a este Juízo, autuando-se na classe processual própria, juntando-se os extratos bancários e as
informações relativas ao recebimento de recursos do fundo partidário e do FEFC, além de informações sobre
recursos de origem vedada e/ou não identificada. Providenciou-se, ainda, a citação do partido político por seus
dirigentes partidários, mantendo-se, até a presente data, a omissão verificada e a ausência de quaisquer
manifestações pelos interessados.
Conforme previsto no inciso VI, supratranscrito, “permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não
prestadas”. É o caso dos autos.
Para a hipótese de julgamento das contas como não prestadas, prevê o art. 83, caput, da Res. TSE nº
23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Deve, portanto, o Partido Político em epígrafe, suportar o ônus da omissão, impondo-se ao mesmo a suspensão
do registro ou da anotação do órgão municipal e a perda do direito da quota do fundo partidário até que se faça a
regularização da situação, o que deve ser devidamente registrado nos sistemas próprios e expedidas as devidas
comunicações.
Isto posto, em conformidade ao entendimento do Ministério Público Eleitoral, com motivação nos fundamentos de
fato e de direito acima delineados, julgo NÃO PRESTADAS AS CONTAS do PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU no município de Mossoró, referentes aos recursos arrecadados e
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aplicados nas eleições gerais do ano de 2018, nos termos do art. 52, §6º, inciso VI, da Res. TSE nº 23.553/2017
e, consequentemente, determino a perda do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário e a suspensão
do registro ou anotação do órgão diretivo municipal, enquanto não houver regularização da situação, nos termos
do art. 83, caput, inciso II, da mesma Resolução.
Publique-se, registre-se e intimem-se os dirigentes partidários, pessoalmente e por oficial de justiça, para
conhecimento e, querendo, interpor recurso.
Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Após o trânsito em julgado:
a) efetivem-se os registros necessários no SICO;
b) comuniquem-se aos órgãos diretivos superiores para que não façam repasses de recursos do fundo partidário;
c) comunique-se à Seção competente no TRE-RN a suspensão ora determinada para que sejam efetivados os
registros a cargo do Tribunal.
Após adotadas todas as providências, arquive-se, com baixa na distribuição.
Mossoró, 22 de janeiro de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR
Juiz Eleitoral da 34ª Zona
Em Substituição Legal

35ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo n. 112-04.2017.6.20.0045
Assunto: Representação Eleitoral – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: SIGILOSO
Advogado: Evandro de Freitas Praxedes, OAB/RN nº 4772; e
Gladson Roverlland Oliveira Silva, OAB/RN 6984
Despacho
Vistos, etc.
Confirmado o pagamento da multa, dê-se baixa nos registros, arquivando-se os autos, com as devidas cautelas.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao MPE.
Apodi-RN, 17 de janeiro de 2019.
Antonio Borja de Almeida Junior
Juiz Eleitoral da 35ª Zona/RN

37ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

PARECER PRELIMINAR - INTIMAÇÃO DO PDT RAFAEL GODEIRO
PROCESSO Nº: 107-39.2018.6.20.0037
PROTOCOLO Nº 18.928/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PDT - RAFAEL GODEIRO
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS DANTAS – OAB/RN N.º 16.836
CNPJ: 25.263.403/0001-54
Nº CONTROLE: P12000418937RN0617849
DATA ENTREGA: 13/12/2018 às 14:49:16
DATA GERAÇÃO: 14/12/2018 às 10:30:12
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OBJETIVO: MANIFESTAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES DO PARECER TÉCNICO
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
PARECER TÉCNICO - DILIGÊNCIA
INTIMAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
De ordem do Exmo. Dr. VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA, Juiz da 37ª Zona Eleitoral – Patu/RN, nos termos dos
arts. 70, 72 e 101 da Resolução TSE nº 23.553/2017, FICAM INTIMADOS o Partido Democrático Trabalhista –
PDT do município de Rafael Godeiro/RN, o Presidente, Sr. Jonny Araújo da Costa e a Tesoureira, Sra. Aila Maria
Ramalho Cortez de Oliveira, por meio do advogado legalmente constituído nos autos, Dr. Antônio Carlos Dantas
- OAB/RN 16.836, para, querendo, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação no DJE, prestar
esclarecimentos a acerca das irregularidades detectadas na análise técnica preliminar de contas, conforme
especificado abaixo, podendo juntar os documentos e informações que julgar necessários. Apresentada ou não a
manifestação, será emitido Relatório Conclusivo por parte desta equipe técnica.
IRREGULARIDADES DETECTADAS:
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Prestação de contas parcial

1.1.1
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.2.

Peças integrantes:

1.2.1. Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art.
56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
1.2.2.

Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver

1.2.3. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver
1.2.4.

Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;

1.3

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

1.3.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação
de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
1.3.2. Não foram informados os dados referentes às contas bancárias, impossibilitando o confronto entre a
data inicial da arrecadação dos recursos e a data da abertura da conta bancária, impedindo a aferição de
regularidade no cumprimento dos requisitos para início da arrecadação dispostos no art. 3º, III, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, o que configura restrição ao exame.
Patu/RN, 21 de janeiro de 2019.
_______________________________
JOSÉ ANTONIO VIANA DOS SANTOS
CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL
UNIDADE TÉCNICA
PARACER PRELIMINAR - INTIMAÇÃO DO DEM MESSIAS TARGINO
PROCESSO Nº: 90-03.2018.6.20.0037
PROTOCOLO Nº 18.308/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL - DEM - MESSIAS TARGINO
ADVOGADO: KÊNIA KELLY MEDEIROS DE ANDRADE – OAB/RN N.º 13.057
CNPJ: 06.340.488/0001-82
Nº CONTROLE: P25000417213RN4224777
DATA ENTREGA: 10/12/2018 às 12:17:18
DATA GERAÇÃO: 18/12/2018 às 15:33:32
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OBJETIVO: MANIFESTAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES DO PARECER TÉCNICO
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
PARECER TÉCNICO - DILIGÊNCIA
INTIMAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
De ordem do Exmo. Dr. VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA, Juiz da 37ª Zona Eleitoral – Patu/RN, nos termos dos
arts. 70, 72 e 101 da Resolução TSE nº 23.553/2017, FICAM INTIMADOS o DEMOCRATAS – DEM do município
de Messias Targino/RN, o Presidente, Sr. Paulo Rodrigues Dantas e o Tesoureiro, Sr. Tarcísio de Oliveira Jales,
por meio da advogada legalmente constituída nos autos, Dra. Kênia Kelly Medeiros de Andrade - OAB/RN
13.057, para, querendo, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação no DJE, prestar esclarecimentos a
acerca das irregularidades detectadas na análise técnica preliminar de contas, conforme especificado abaixo,
podendo juntar os documentos e informações que julgar necessários. Apresentada ou não a manifestação, será
emitido Relatório Conclusivo por parte desta equipe técnica.
IRREGULARIDADES DETECTADAS:
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Peças integrantes:

1.1.1. Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art.
56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
1.1.2.

Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;

1.1.3. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver
1.1.4.

Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;

1.2.

ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)

1.2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação
de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
1.2.2. Não foram informados os dados referentes às contas bancárias, impossibilitando o confronto entre a
data inicial da arrecadação dos recursos e a data da abertura da conta bancária, impedindo a aferição de
regularidade no cumprimento dos requisitos para início da arrecadação dispostos no art. 3º, III, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, o que configura restrição ao exame.
Patu/RN, 23 de janeiro de 2019.
_______________________________
JOSÉ ANTONIO VIANA DOS SANTOS
CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL

39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 03/2019
EDITAL N.º 03 /2019

Publicado Hoje.
Umarizal – RN......../......../2018
Álvaro José Muricy Teixeira Cabral
Chefe de Cartório Eleitoral
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A Excelentíssima Senhora Larissa Almeida Nascimento, Juíza em substituição
nesta 39ª Zona Eleitoral, compreendendo os Municípios de Umarizal, Olho D’água do Borges, Frutuoso Gomes
e Lucrécia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a quem interessar possa, conforme determina o § 1º do art. 17 c/c §
5º do art. 18 da Resolução TSE 21.538/2003, que foram deferidos os pedidos de ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E 2ª VIA dos eleitores da relação anexa, referente ao lote 72/2018, digitado entre
17/12/18 a 26/12/18, lote 73/2018, digitado entre 26/12/18 a 02/01/19, lote 01/2019, digitado entre 02/01/19 a
10/01/19 que pode ser consultada no mural do cartório eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM Juiz
Eleitoral, lavrar a o presente Edital que será publicado no DJE e afixado edital e anexo no lugar de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Umarizal, aos vinte e três (23) dia de janeiro de dois mil e dezenove
(2019). Eu, _________ (Álvaro José Muricy Teixeira Cabral), chefe de cartório digitei o edital o qual é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
Larissa Almeida Nascimento
Juíza Eleitoral em substituição
EDITAL 02/2019
EDITAL n.º 02 /2019

A Excelentíssima Senhora Dra. Larissa Almeida Nascimento, MM. Juíza desta 39ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais, etc
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 45,
inciso VII, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, para se manifestarem, no prazo de 3 dias, sobre documentos e
informações dos Autos abaixo que se encontram no cartório da 39ª Zona Eleitoral, sito à rua Pedro Abílio, 271,
esquina com Rua Pedro Amorim, centro, Umarizal/RN.
FRUTUOSO GOMES/RN
1) PARTIDO PROGRESSISTA – Presidente: Evilis Gabriella Teixeira Pereira Tesoureiro: Gilvan Pereira de
Oliveira – PC nº 23-32.2018.6.20.0039
LUCRÉCIA/RN
1) SOLIDARIEDADE – Presidente: Maria Katiane de Queiroz. Tesoureiro: Celio Marques de Queiroz – PC nº 3024.2018.6.20.0039
2) PARTIDO PROGRESSISTA – Presidente: Francisco Sales Henrique de Brito. Tesoureiro: Geová Brito de
Queiroz. PC nº 33-76.2018.6.20.0039
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no cartório eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Umarizal, aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezenove. Eu, _________ Álvaro José Muricy Teixeira Cabral, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, que
vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Larissa Almeida Nascimento
Juíza Eleitoral em substituição
EDITAL 04/2019
EDITAL nº 04/2019

A Excelentíssima Senhora Dra. Larissa Almeida Nascimento, MM. Juíza desta 39ª Zona Eleitoral em
substituição, no uso de suas atribuições legais, etc
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TORNA PÚBLICO, a quaisquer interessados, em cumprimento ao inciso VII, do art. 45, da Resolução TSE n.º
23.546/2017 e de despacho da MM Juíza Eleitoral, para que, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do
edital, se manifeste em relação a informações e documentos apresentados nos Autos dos processos abaixo:
FRUTUOSO GOMES/RN
1) PC nº 23-32.2018.6.20.0039 – Partido Progressista - PP
LUCRÉCIA/RN
1) PC nº 26-84.2018.6.20.0039 – Requerente: Partido Trabalhista Nacional – PTN
2) PC nº 33-76.2018.6.20.0039 – Requerente: Partido Progressista – PP
3) PC nº 30-24.2018.6.20.0039 – Requerente: Solidariedade - SD

E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume do cartório eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Umarizal, aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezenove. Eu, _____ Álvaro José Muricy Teixeira Cabral, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, que vai
assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
Larissa Almeida Nascimento
Juíza Eleitoral em substituição
EDITAL 01/2019
EDITAL n.º 01 /2019

A Excelentíssima Senhora Dra. Larissa Almeida Nascimento, MM. Juíza desta 39ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais, etc
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 45,
inciso VII, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, para se manifestarem, no prazo de 3 dias, sobre documentos e
informações dos Autos abaixo que se encontram no cartório da 39ª Zona Eleitoral, sito à rua Pedro Abílio, 271,
esquina com Rua Pedro Amorim, centro, Umarizal/RN.
OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN
1) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – Presidente: Igor Carlos e Silva. Tesoureiro: Manoel Lindoberto Alves da
Silva– PC nº 38-98.2018.6.20.0039
LUCRÉCIA/RN
1) PODEMOS – Presidente: Rômulo Soares Vieira Liberato. Tesoureiro: Lucas Gabriel da Cunha. - PC nº 5889.2018.6.20.0039
2) PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – Presidente: Emanuel Douglas Fernandes de Araujo. Tesoureiro:
Adeilton Alves da Cunha. - PC nº 31-09.2018.6.20.0039
UMARIZAL/RN
1) PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – Presidente: Érico da Costa Onofre Sobrinho.
Tesoureiro: Maria Vania Alves da Silva – PC nº 32-91.2018.6.20.0039
FRUTUOSO GOMES/RN
1) PARTIDO DOS TRABALHADORES – Presidente: Ednaldo de Paiva Torres. Tesoureiro: João Amaral de
Oliveira. - PC nº 21-62.2018.6.20.0039
2) PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – Presidente: Gerdson Carlos Tomas da Silva. Tesoureiro:
Didier Pirone Evaristo de Almeida – PC nº 20-77.2018.6.20.0039
3) PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – Presidente: Fagner Suassuna Carlos. Tesoureiro: Rugneide Lourenço
de Oliveira - PC nº 25-02.2018.6.200039
4) PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – Presidente: Jussiara Sonally Jacome
Cavalcante. Tesoureiro: José Clezio Paulino Cavalcante. PC nº 19-92.2018.6.20.0039
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5) PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – Presidente: Lucidio Jacome Ferreira. Tesoureiro: Zilna
de Medeiros Regalado Ferreira. PC nº 22-47.2018.6.20.0039
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no cartório eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Umarizal, aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezenove. Eu, _________ Álvaro José Muricy Teixeira Cabral, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, que
vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
Larissa Almeida Nascimento
Juíza Eleitoral em substituição
EDITAL 06/2019
EDITAL N.º 06/2019

A Excelentíssima Senhora Dra. Larissa Almeida Nascimento, MM. Juíza desta 39ª Zona Eleitoral em
substituição, no uso de suas atribuições legais, etc
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao inciso I,
do art. 45, da Resolução TSE n.º 23.546/17, a relação de órgãos partidários e seus representantes que
apresentaram contas 2018 – ref. 2017, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação.
UMARIZAL/RN
PC nº 62-29.2018.6.20.0039 – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – Presidente: Washington Carlos de
Oliveira Sales Tesoureiro: Antonimar Francisco de Oliveira
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no cartório eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Umarizal, aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezenove. Eu, _________ Álvaro José Muricy Teixeira Cabral, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, que
vai assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
Larissa Almeida Nascimento
Juíza Eleitoral em substituição
EDITAL 05/2019
EDITAL N.º 05/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Larissa Almeida Nascimento, MM. Juíza desta 39ª Zona Eleitoral em
substituição, no uso de suas atribuições legais, etc
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 59,
da Resolução TSE n.º 23.553/17, a relação de órgãos partidários que apresentaram contas de campanha 2018,
facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação.
UMARIZAL/RN
PC nº 81-35.2018.6.20.0039 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
PC nº 83-05.2018.6.20.0039 – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Prot. 22520/2018 – PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no cartório eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Umarizal, aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezenove. Eu, _________ Álvaro José Muricy Teixeira Cabral, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, que
vai assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
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Larissa Almeida Nascimento
Juíza Eleitoral em substituição

47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

PROCESSAMENTO DO CADASTRO ELEITORAL
EDITAL Nº 001/2019 – 47ª ZE
o Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório da 47ª Zona Eleitoral, de ordem do Dr. Arthur Bernardo
Maia do Nacimento, MM. Juiz Eleitoral, Circunscrição do Rio Grande do Norte, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com os arts. 17 §
1° e 18 § 5º, da Resolução nº 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, que foram processados no Cadastro
Nacional de Eleitores no período de 01/01/2019 à 14/01/2019 os requerimentos de alistamento, transferência e
revisão dos eleitores constantes na relação em anexo, o qual é parte integrante deste edital, dos municípios de
Pendências/RN, Alto do Rodrigues/RN e Carnaubais/RN, foram previamente deferidos, ou incluídos em
diligência, conforme o caso.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
desta 47ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume pelo prazo de dez (10) dias.
Dado e passado aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezenove, no Município de
Pendências/RN, Eu, _______________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o
digitei e subscrevi.
Luís Cláudio B Rodrigues
Chefe de Cartório

49ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo nº 1-41.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): NARCELIO LUIZ DE SOUZA
Advogado(a): TALES PINHEIRO BELÉM – OAB/RN 7012
Sentença
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, sustentando possuir rendimentos suficientes para a legalização do ato
de doação, os quais decorreriam do somatório dos seus rendimentos como pessoa física com os rendimentos
auferidos como empresário individual.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
improcedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
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II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da representação em face
da possibilidade de somatório dos rendimentos percebidos como pessoa natural e como empresário individual
para fins de aferição do limite legal.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Nesse sentido, conforme precedente firmado no Recurso Especial Eleitoral nº 48781, embora a doação eleitoral
feita por empresário individual deva obedecer ao limite estabelecido na lei, é possível o somatório dos
rendimentos percebidos como pessoa natural e como empresário individual para fins de aferição do referido
limite legal, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO PARA CAMPANHA. LIMITE LEGAL. ART. 23, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97.
PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RENDIMENTOS. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE.
PATRIMÔNIO COMUM. PROVIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA.
1. O empresário individual é pessoa física que - a despeito de se equiparar à pessoa jurídica para efeito tributário
- exerce pessoalmente atividade de empresário, assumindo responsabilidade ilimitada e respondendo com seus
bens pessoais, em caso de falência, conforme ressaltado no julgamento do REspe nº 333-79/PR, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva, em sessão de 1º de abril de 2014.
2. Tais circunstâncias permitem considerar o somatório dos rendimentos percebidos como pessoa natural e
empresário individual, para fins de aferição do limite de doação de recursos para campanha eleitoral, sujeitandose, nesses casos, aos parâmetros estabelecidos no art.23, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97 às pessoas físicas.
3. Recurso especial provido para reduzir o valor da multa imposta.
No caso concreto o representado comprova que possui renda compatível com o limite de doação realizada,
conforme apontado pelo próprio MPE.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso I, do Código De Processo Civil, improcedente a representação
formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de NARCELIO LUIZ DE SOUZA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 17 de janeiro de 2019.

Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 00002-26.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representada: J. J. R. R. S.
Advogado(a): TALES PINHEIRO BELEM – OAB/RN 7012

SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitaç4ão de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
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Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que alega ter capacidade econômica/financeira suficiente para a
realização da doação da importância de R$ 300,00, uma vez que é auxiliar administrativo e, à época, percebia
como remuneração a média de R$ 1.024,40, além de exercer outras atividades informais.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito nas
seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação, porquanto o
representado efetuou cinco doações, totalizando R$ 2.280,00, montante superior a 10% dos rendimentos que
alegou ter.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que, abaixo de R$ 2.812,39, não é preciso que o doador
apresente tal comprovação. No caso, o representado doou R$ 2.280,00, consoante documento de fls. 06-v e 07,
e existe prova de que possui vínculo empregatício (fls. 27-37).
Todavia, fazendo a média com o valor informado pelo próprio representado, qual seja, R$ 1.024,40, sua renda
bruta no decorrer de um ano seria de R$ 13.317,20 (considerando o 13º), de maneira que sua doação se limitaria
a R$ 1.331,72. Sendo assim, patente o excesso da doação efetuada.
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar ao representado a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
no montante de R$ 4.741,40, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de Recolhimento
da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, procedente a representação formulada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de J. J. R. R. S., por entender que houve extrapolação do limite legal de
doação por parte de pessoa física, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei das Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ R$ 4.741,40, correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
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Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se pessoalmente o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 21 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 0000 4-93.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): MARCÍLIO CÉSAR CABRAL BEZERRA
Advogado(a): ALUIZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR – OAB/RN 14.872
Sentença
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que a doação debatida se trata de contrato de prestação de serviços
de motorista para fins eleitorais, apenas estimável em dinheiro, incluindo-se na exceção prevista no art. 23, §7º,
da Lei nº 9.504/97.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
improcedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23 da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da representação em face
da comprovação de atividade lícita e do permissivo legal do art. 23, §7º, da Lei nº 9.504/1997.
O referido dispositivo prescreve o seguinte:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
[...]
§ 7º O limite previsto no § 1o não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
No caso, o representado comprovou que a doação se deu na forma de prestação de serviços, conforme certidão
eleitoral de fl. 30.
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ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente a representação
formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de MARCÍLIO CÉSAR CABRAL BEZERRA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 18 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 00006-63.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): R. D. V. C.
Advogado(a): ALUIZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR – OAB/RN 14.872
Sentença
Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que todas as doações elencadas tratam-se de doações de serviço
de contabilidade, incluindo-se na exceção do art. 23, §7º, da Lei nº 9.504/97.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral requereu que a representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito nas
seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
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No caso, o representado não comprovou a prestação dos serviços. Outrossim, a importância doada excede o
limite previsto no caput do art. 21 da resolução acima, uma vez que foi doado R$ 4.600,05 (fls. 06-07) e a
declaração de imposto de renda aponta para renda anual de R$ 24.666,67 (fl. 31), de modo que sua doação se
limitaria a R$ 2.466,67. Sendo assim, patente o excesso da doação efetuada.
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente, porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar à Representada a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
no montante de R$ 10.666,90, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de
Recolhimento da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, procedente a Representação formulada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de R. D. V. C., por entender que houve extrapolação do limite legal de
doação por parte de pessoa física, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei das Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ 10.666,90 correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se pessoalmente o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 21 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 00007-48.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): F. A. B. M.
Advogado(a): RICARDO HENRIQUE LEITE FERNANDES – OAB/CE 24.980
Sentença
Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que alega ter efetuado doação para a própria candidatura e dentro
dos limites legais. Outrossim, assevera que a doação é referente a veículo, nos termos do art. 23, §7º, da Lei nº
9.504/97.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
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A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito nas
seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação, porquanto o
representado efetuou doação no importe de R$ 5.250,00, montante superior a 10% dos rendimentos que auferiu
no ano anterior, a saber, R$ 30.824,39.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
No caso em exame, o representado não comprovou a propriedade do bem supostamente cedido gratuitamente
para a campanha, bem como não efetuou doação para a própria candidatura, mas ao candidato Antônio Onildo
Bezerra Moura (fl. 06).
Ademais, a importância excede o limite previsto no caput do art. 21 da resolução acima. Isso porque foi doado
R$ 5.250,00 e a declaração de imposto de renda aponta para renda anual de R$ 30.824,39 (fl. 17), de modo que
sua doação se limitaria a R$ 3.082,44. Sendo assim, patente o excesso da doação efetuada.
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar ao representado a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
no montante de R$ 10.837,80, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de
Recolhimento da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, procedente a representação formulada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de F. A. B. M., por entender que houve extrapolação do limite legal de
doação por parte de pessoa física, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei das Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ R$ 10.837,80, correspondente a 5 (cinco) vezes
o excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade
contida no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se pessoalmente o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
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Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 21 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 0000 8-33.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): L. K. S. C.
Advogado(a): OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE – OAB/RN 479-A

Sentença
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que não há correta relação de razoabilidade entre o ato praticado e
a pena reivindicada, pelo que se mostra afronta ao princípio da proporcionalidade.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23 da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito nas
seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação, porquanto
as alegações da defesa não desconstituem a ilegalidade em que incerreu a representada, especialmente pelo
fato de que o sistema de fiscalização das doações é importante instrumento para controle dos gastos com
campanhas eleitorais. Além disso, a representada não fez prova dos seus rendimentos.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador se dá até o
limite de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que, abaixo de R$ 2.812,39, não é preciso que o
doador apresente tal comprovação. No caso, a representada doou R$ 1.000,00, sendo que a única renda
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comprovada nos autos foi o recebimento do benefício da bolsa família de R$ 119,00 mensais (fl. 06), ou seja, R$
1.428,00. Assim, a representada teria doado mais que o dobro de sua renda comprovada nos autos.
Sobre o tema o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral Potiguar decidiu:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR - DOAÇÃO - BENEFICIÁRIO DE
BOLSA FAMÍLIA - INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE "LARANJA" - ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015 IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO.
Apesar de não ser ilícita nem vedada a doação por pessoa física que seja beneficiária de programas sociais do
governo federal, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição, não houve provas de que o doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada - e
comprovada - para fins de deferimento de sua inscrição no Bolsa Família, teria capacidade financeira de arcar
com doações de campanha eleitoral.
Indícios de utilização de "laranja" para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. Recursos de origem não
identificada. Desaprovação.
(RECURSO ELEITORAL n 74369, ACÓRDÃO n 328/2018 de 05/10/2018, Relator(a) ANDRÉ LUÍS DE
MEDEIROS PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/10/2018, Página 02)
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar à Representada a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
no montante de R$ 7.140,00, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de Recolhimento
da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, JULGO
ANTECIPADAMENTE POR MÉRITO nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
PROCEDENTE a Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de L. K. S. C., por entender
que houve extrapolação do limite legal de doação por parte de pessoa física, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei
das Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ 7.140,00 correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se pessoalmente o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 21 de janeiro de 2019.

Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 9-18.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): A. I. M. A.
Advogado(a): ALUÍZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR – OAB/RN 14.872
Sentença
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Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que a doação é proveniente de cessão de uso gratuito de veículo
para fins eleitorais, incluindo-se na exceção prevista no art. 23, §7º, da Lei nº 9.504/97, o que dispensa a
observância do limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pela pessoa física no ano anterior à eleição.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23 da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito nas
seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova da propriedade do bem supostamente cedido gratuitamente. Ademais, o representado efetuou
doação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), superior ao permitido em lei.
No caso, de fato, o representado não comprovou a propriedade do bem cedido gratuitamente para a campanha.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador se dá até o
limite de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que, abaixo de R$ 2.812,39, não é preciso que o
doador apresente tal comprovação. No caso, o representado doou R$ 500,00, sendo que a única renda
comprovada nos autos foi o recebimento do benefício da bolsa família de R$ 70,00 mensais (fl. 06), ou seja, R$
840,00. Assim, o representado teria doado mais que o dobro de sua renda comprovada nos autos.
Sobre o tema o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral Potiguar decidiu:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR - DOAÇÃO - BENEFICIÁRIO DE
BOLSA FAMÍLIA - INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE "LARANJA" - ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015 IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO.
Apesar de não ser ilícita nem vedada a doação por pessoa física que seja beneficiária de programas sociais do
governo federal, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição, não houve provas de que o doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada - e
comprovada - para fins de deferimento de sua inscrição no Bolsa Família, teria capacidade financeira de arcar
com doações de campanha eleitoral.
Indícios de utilização de "laranja" para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. Recursos de origem não
identificada. Desaprovação.
(RECURSO ELEITORAL n 74369, ACÓRDÃO n 328/2018 de 05/10/2018, Relator(a) ANDRÉ LUÍS DE
MEDEIROS PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/10/2018, Página 02)
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Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar à Representada a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
no montante de R$ 4.200,00, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de Recolhimento
da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, JULGO
ANTECIPADAMENTE POR MÉRITO nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de A. I. M. A., por entender que
houve extrapolação do limite legal de doação por parte de pessoa física, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei das
Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ 4.200,00, correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se, pessoalmente, o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 21 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 0000 10-03.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): ISMAR VICENTE DOS SANTOS
Advogado(a): SERGIO FERNANDES COELHO – OAB/RN 6921
Sentença
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que assevera não ser o beneficíario do programa Bolsa Família,
mas, sim, a sua ex-esposa, também agricultora, desempregada e residente em comunidade diversa. Ocorre que
o cadastro não foi retificado e ainda consta o seu nome.
Outrossim, a doação efetuada não excede o correspondente a 10% da sua renda bruta. Sustenta que é pequeno
produtor rual e teve condição de arcar o valor doado, qual seja, R$ 850,00.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral requereu que representação seja julgada
improcedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
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A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23 da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito nas
seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da representação em face
da comprovação de atividade lícita e do fato de ser a ex-esposa do representado a real beneficiária de programa
social, com fundamento no art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/1997.
O referido dispositivo prescreve o seguinte:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
[...]
No caso, o representado juntou certidão de que reside em assentamento localizado no Município de Upanema,
onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (fl. 28), fichas de declaração do Instituto de
Defesa e Inspeção Agropecuária - IDIARN (fls. 29 e 30), aditivo de nota de crédito rural (fl. 31), comprovando o
exercício da atividade alegada.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente a representação
formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de ISMAR VICENTE DOS SANTOS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 21 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 0000 12-70.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): VANTAN LOPES DOS SANTOS
Advogado(a): RICARDO HENRIQUE LEITE FERNANDES – OAB/CE 24.980
Sentença
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que a doação se refere a veículo de sua propridade, não havendo
qualquer ilicitude
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
improcedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23 da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
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Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da representação em face
da comprovação da propriedade do bem cedido gratuitamente, com fundamento no art. 23, §7º, da Lei nº
9.504/1997.
O referido dispositivo prescreve o seguinte:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
[...]
§ 7º O limite previsto no § 1o não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
No caso, o representado comprovou a propriedade do bem cedido gratuitamente para a campanha, conforme
documento de fl. 22.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente a representação
formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de VANTAN LOPES DOS SANTOS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 18 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 0000 14-40.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): E. F. T.
Advogado(a): ALUIZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR – OAB/RN 14.872
Sentença
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que está dispensado de comprovação de rendimentos quando a
doação for limitada a faixa de isenção do IRPF.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito nas
seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
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Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador se dá até o
limite de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que, abaixo de R$ 2.812,39, não é preciso que o
doador apresente tal comprovação. No caso, o representado doou R$ 1.500,00, sendo que a única renda
comprovada nos autos foi o recebimento do benefício da bolsa família de R$ 112,00 mensais (fl. 06), ou seja, R$
1.344,00. Assim, o representado teria doado mais que o dobro de sua renda comprovada nos autos.
Sobre o tema o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral Potiguar decidiu:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR - DOAÇÃO - BENEFICIÁRIO DE
BOLSA FAMÍLIA - INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE "LARANJA" - ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015 IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO.
Apesar de não ser ilícita nem vedada a doação por pessoa física que seja beneficiária de programas sociais do
governo federal, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição, não houve provas de que o doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada - e
comprovada - para fins de deferimento de sua inscrição no Bolsa Família, teria capacidade financeira de arcar
com doações de campanha eleitoral.
Indícios de utilização de "laranja" para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. Recursos de origem não
identificada. Desaprovação.
(RECURSO ELEITORAL n 74369, ACÓRDÃO n 328/2018 de 05/10/2018, Relator(a) ANDRÉ LUÍS DE
MEDEIROS PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/10/2018, Página 02)
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar à Representada a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
no montante de R$ 6.720,00, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de Recolhimento
da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, JULGO
ANTECIPADAMENTE POR MÉRITO nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
PROCEDENTE a Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de E. F. T., por entender
que houve extrapolação do limite legal de doação por parte de pessoa física, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei
das Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ 6.720,00 correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
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Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se pessoalmente o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 21 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 0000 16-10.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): M. A. G. F.
Advogado(a): ALUIZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR – OAB/RN 14.872
Sentença
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que a doação é proveniente de cessão de uso gratuito de veículo
para fins eleitorais, incluindo-se na exceção prevista no art. 23, §7º, da Lei nº 9.504/97, o que dispensa a
observância do limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pela pessoa física no ano anterior à eleição.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova da propriedade do bem supostamente cedido gratuitamente. Ademais, o representado efetuou
doação no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), superior ao permitido em lei.
No caso, de fato, o representado não comprovou a propriedade do bem cedido gratuitamente para a campanha.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que abaixo de R$ 2.812,39 não é preciso que o doador
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apresente tal comprovação, no caso, R$ 1.500,00, destarte, a única renda comprovada nos autos (fl. 06-v), foi o
recebimento do benefício da bolsa família de R$ 112,00 mensais, ou seja, R$ 1.344, de modo que o
representado teria doado, mais que o dobro de sua renda comprovada nos autos.
Sobre o tema o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral Potiguar decidiu:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR - DOAÇÃO - BENEFICIÁRIO DE
BOLSA FAMÍLIA - INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE "LARANJA" - ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015 IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO.
Apesar de não ser ilícita nem vedada a doação por pessoa física que seja beneficiária de programas sociais do
governo federal, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição, não houve provas de que o doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada - e
comprovada - para fins de deferimento de sua inscrição no Bolsa Família, teria capacidade financeira de arcar
com doações de campanha eleitoral.
Indícios de utilização de "laranja" para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. Recursos de origem não
identificada. Desaprovação.
(RECURSO ELEITORAL n 74369, ACÓRDÃO n 328/2018 de 05/10/2018, Relator(a) ANDRÉ LUÍS DE
MEDEIROS PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/10/2018, Página 02)
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar à Representada a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
no montante de R$ 6.720,00, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de Recolhimento
da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, JULGO
ANTECIPADAMENTE POR MÉRITO nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
PROCEDENTE a Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de M. A. G. F., por entender
que houve extrapolação do limite legal de doação por parte de pessoa física, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei
das Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ 6.720,00 correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se pessoalmente o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 17 de janeiro de 2019.

Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 0000 18-77.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): GLENIO MEDEIROS DE MENDONÇA
Advogado(a): ALUIZIO DELMIRO DA COSTA JUNIOR – OAB/RN 14.872
Sentença
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Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo representado.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que a doação é proveniente de cessão de uso gratuito de veículo
(reboque carrocinha) para fins eleitorais, dentro do limite legal.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23 da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito nas
seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência em face da ausência de
comprovação de rendimentos capazes de legalizar as doações realizadas.
O art. 23, §7º, da Lei nº 9.504/1997 prescreve o seguinte:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
[...]
§ 7º O limite previsto no § 1o não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
No caso, o representado comprovou a propriedade do bem cedido gratuitamente para a campanha, conforme
documento de fl. 32, cujo valor não ultrapassa o limite de doação disposto na legislação acima (fl. 31).
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente a representação
formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de GLENIO MEDEIROS DE MENDONÇA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 21 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Processo nº 0000 21-32.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): JANICLEIDE MOURA
Advogado(a): FRANCISNILTON MOURA – OAB/RN 8851
Sentença
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
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Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pela representada.
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que a doação é proveniente de uso gratuito de uma motocicleta,
sendo o valor estipulado consoante com o valor convecionado no mercado, dentro do limite legal e da faixa de
isenção do IRPF.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
improcedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23 da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da representação em face
da comprovação da propriedade do bem cedido gratuitamente, com fundamento no art. 23, §7º, da Lei nº
9.504/1997.
O referido dispositivo prescreve o seguinte:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
[...]
§ 7º O limite previsto no § 1o não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
No caso, a representada comprovou a propriedade do bem cedido gratuitamente para a campanha, conforme
documento de fl. 27, cujo valor não ultrapassa o limite de doação disposto na legislação acima (fl. 06).
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente a representação
formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de JANICLEIDE MOURA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 17 de janeiro de 2019.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
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Vistos.
Considerando que a inicial não elenca e tampouco qualifica o pólo passivo da lide, intime-se a parte autora para,
no prazo de 10 (dez) dias, promover a sua devida emenda da inicial, a fim de que corrija tal fato, sob pena de
indeferimento por inépcia.
Em seguida, faça-se nova conclusão.
Natal, 23 de janeiro de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
Juiz Eleitoral em Substituição na 69ª ZE/RN
DEMAIS MATÉRIAS
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