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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Recurso Eleitoral Nº 71-67.2018.6.20.0046 - Classe 30ª
Recorrente(s): PARTIDO LIBERAL - MUNICIPAL (PUREZA/RN)
Advogados Vinculados: JANAINA RANGEL MONTEIRO - OAB: 482-A/RN
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO SEM PROCURAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO CONCEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
1.
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou prestação de contas de
campanha de partido político.
2.
Para postular em juízo, a parte deve ser representada por advogado, ante a necessária capacidade
postulatória para a prática de atos jurisdicionais, materializada mediante a outorga de poderes de representação
por instrumento de mandato, sem o qual não poderá o advogado peticionar em nome da parte, salvo para evitar
preclusão, decadência/prescrição ou praticar atos urgentes (arts. 103 e 104 do CPC).
3.
No caso dos autos, malgrado intimado para sanar o defeito na respectiva representação processual, o
recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido. A falta de regularização do vício de representação
importa na ausência de ratificação dos atos praticados pelo advogado, impondo o não conhecimento do recurso
interposto, na forma do art. 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.
4.
Não conhecimento do recurso.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por maioria, em consonância com
o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em NÃO CONHECER o recurso eleitoral interposto pelo
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL EM PUREZA/RN, por vício de representação processual à luz
do art. 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do relator e das notas de julgamento,
partes integrantes da presente decisão. Vencido o juiz Fernando Jales. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 22 de janeiro de 2020. (Data de julgamento)
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
JUIZ FEDERAL
JUIZ FERNANDO JALES
VENCIDO
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ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS

PORTARIA N.º 4/2020-GP
Revoga a Portaria n.º 279/2019-GP.
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,
Considerando o que consta nos autos do PAE n.º 12.047/2019,

RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria n.º 279/2019-GP, de 17 de dezembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal/RN, 21 de janeiro de 2020.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
EDITAIS E AVISOS

AVISO - SESSÕES - FEVEREIRO DE 2020
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte,
TORNA PÚBLICO o Calendário das Sessões do mês de fevereiro de 2020, de acordo com a Resolução TSE nº
23.578/2018, nos seguintes termos:
As Sessões Ordinárias do referido mês serão realizadas nos dias 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 e 18.
A sessão do dia 14 terá início às 09h, as demais, às 14h.
Natal(RN), 22 de janeiro de 2020.
Presidência do TRE-RN

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
DECISÕES E DESPACHOS

Recurso Eleitoral n.º 158-12.2016.6.20.0040
Assunto: Recurso Eleitoral – Direito Eleitoral – Alistamento Eleitoral – Alistamento Eleitoral – Domicílio Eleitoral
Recorrente:
Partido dos Trabalhadores – PT – Municipal (São Francisco do Oeste/RN)
Advogado:
Richeliau Rouky Regis Raulino (OAB/RN 12.761) e Antonia Érica de Freitas Morais (OAB/RN
9.667)
Recorrido:
Keylla Suellen Batalha Rocha Fernandes
Relator: Desembargador Cornélio Alves
DESPACHO
Analisando o caderno processual, verifico que a intimação da recorrida para apresentar contrarrazões foi feita
pelo Diário da Justiça Eletrônico (fl. 36), contudo não consta nos autos advogado constituído da referida parte.
Diante da ausência de intimação válida, e em face do que prescreve o art. 267 do Código Eleitoral, determino a
intimação pessoal da recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça contrarrazões.
À Secretaria Judiciária, para as providências necessárias.
Publique-se.
Natal, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador Cornélio Alves
Corregedor Regional Eleitoral
Recurso Eleitoral n.º 38-66.2016.6.20.0040
Assunto: Recurso Eleitoral – Direito Eleitoral – Alistamento Eleitoral – Alistamento Eleitoral – Domicílio Eleitoral
Recorrente:
Partido dos Trabalhadores – PT – Municipal (São Francisco do Oeste/RN)
Advogado:
Richeliau Rouky Regis Raulino (OAB/RN 12.761)
Recorrido:
Lucia Maria Batalha Rocha Fernandes
Relator: Desembargador Cornélio Alves
DESPACHO
Analisando o caderno processual, verifico que a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões foi feita
pelo Diário da Justiça Eletrônico (fl. 36), contudo não consta nos autos advogado constituído da parte recorrida.
Diante da ausência de intimação válida, e em face do que prescreve o art. 267 do Código Eleitoral, determino a
intimação pessoal do recorrido para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça contrarrazões.
À Secretaria Judiciária, para as providências necessárias.
Publique-se.
Natal, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador Cornélio Alves
Corregedor Regional Eleitoral
Recurso Eleitoral n.º 41-21.2016.6.20.0040
Assunto: Recurso Eleitoral - Direito Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral
Recorrente: Partido dos Trabalhadores - PT - Municipal (São Francisco do Oeste/RN)
Advogado: Richeliau Rouky Regis Raulino (OAB/RN 12.761)
Recorrido: Maria Aparecida Oliveira Ribeiro
Relator: Desembargador Cornélio Alves
DESPACHO
Analisando o caderno processual, verifico que a intimação da Recorrida para apresentar contrarrazões foi feita
pelo Diário da Justiça Eletrônico (fl. 32), contudo não consta nos autos advogado constituído da parte recorrida.
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Diante da ausência de intimação válida, e em face do que prescreve o art. 267 do Código Eleitoral, determino a
intimação pessoal da recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça contrarrazões.
À Secretaria Judiciária, para as providências necessárias.
Publique-se.
Natal, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador Cornélio Alves
Corregedor Regional Eleitoral
Recurso Eleitoral n.º 28-22.2016.6.20.0040
Assunto: Recurso Eleitoral – Direito Eleitoral – Alistamento Eleitoral – Alistamento Eleitoral – Domicílio Eleitoral
Recorrente:
Partido dos Trabalhadores – PT – Municipal (São Francisco do Oeste/RN)
Advogado:
Richeliau Rouky Regis Raulino (OAB/RN 12.761) e Carlos Augusto Dias Moraes
(OAB/RN14.064)
Recorrido:
Francisco Rodrigo Alves da Silva
Relator: Desembargador Cornélio Alves
DESPACHO
Analisando o caderno processual, verifico que a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões foi feita
pelo Diário da Justiça Eletrônico (fl. 33), contudo não consta nos autos advogado constituído da parte recorrida.
Diante da ausência de intimação válida, e em face do que prescreve o art. 267 do Código Eleitoral, determino a
intimação pessoal do recorrido para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça contrarrazões.
À Secretaria Judiciária, para as providências necessárias.
Publique-se.
Natal, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador Cornélio Alves
Corregedor Regional Eleitoral

GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 29/01/2020, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
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1
RECURSO ELEITORAL Nº 152-05.2016.6.20.0040
ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN (40ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS FERROS)
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Domicílio Eleitoral
RECORRENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
ADVOGADOS: RICHELIAU ROUKY REGIS RAULINO - RN 12761 e Outra
RECORRIDO(S): JOSÉ GILENO FERNANDES
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
2
RECURSO ELEITORAL Nº 556-89.2016.6.20.0029
ORIGEM: IPANGUAÇU-RN (54ª ZONA ELEITORAL - ASSU)
RELATOR: JUIZ RICARDO TINOCO DE GÓES
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de
Contas - De Candidato - Cargos - Cargo - Vereador - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas Contas - Apresentação de Contas - Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas - Eleições - Eleição
Proporcional
RECORRENTE(S): JOSIMAR LOPES
ADVOGADOS: ANA PAULA DA COSTA PEREIRA – RN 7406 e Outro
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO IPANGUAÇU MERECE MAIS (PMDB / PP / PR / PV / SD / PRB / PMB / PSD /
PTN)
ADVOGADO: SANDERSON RODRIGUES DE MACEDO – RN 8877
RECORRIDO(S): MARLUCE ARAÚJO DE SOUZA BARBOSA
ADVOGADO: SANDERSON RODRIGUES DE MACEDO – RN 8877
NATAL/RN, 23 de janeiro de 2020.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

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

EXECUÇÃO PENAL Nº 52-02.2018.6.20.0001
PROTOCOLO SADP: 13404/2018
EXECUTADOS;
REJANE DE OLIVEIRA FERREIRA;
HERMANO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA;
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO:
FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS-OAB/RN Nº 3640
AFONSO ADOLFO DE MEDEIROS FERNANDES-OAB/RN Nº 3937
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ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO – OAB Nº 426-A
FLÁVIO HENRIQUE MELLO MEIRA DE MEDEIROS – OAB/RN Nº 627-A

DECISÃO

Vistos em Correição.

1. RELATÓRIO
Trata-se de Processo de Execução Provisória da Pena, determinada pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, no
Acórdão dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL Nº 12486-27.2009.6.20.0000-CLASSE 32 – NATAL-RIO GRANDE DO NORTE , de relatoria da
Ministra Rosa Weber, em que determina este Juízo a execução imediata das penas aplicadas na origem.
(fls.02/05)

Compulsando os autos, constata-se a juntada do Ofício nº 097/2019-GAPSJ (fl.161) que encaminhou cópia do
da Petição de HC (307) nº 0600465-87.2019.6.00.0000 e decisão do TSE que declarou que a competência para
decidir sob o pleito de suspensão da execução da pena é da condenação, qual seja, o Juízo do 1º Grau (fl. 164).

Assim, em vista da definição do TSE da competência deste Juízo para apreciar a petição que solicitou a
suspensão imediata do cumprimento da pena dos réus REJANE DE OLIVEIRA FERREIRA, HERMANO JOSÉ
FERREIRA DE SOUZA e FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, em vista da decisão do Egrégio STF nas ADCs
nº 43, 44 e 5423, passo a decidir.

É o relatório. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Analisando os presentes os autos, verifico que a execução provisória da pena se deu em virtude da Decisão do
Egrégio TSE no Acórdão dos Embargos de Declaração No Agravo Regimental do Recurso Especial Eleitoral nº
12.486-27.2009.6.20.0000-CLASSE 32 – NATAL – RIO GRANDE DO NORTE (fls. 03-05).

Entretanto, em vista da definição pelo TSE, da competência deste Juízo (fl. 164) para apreciar a petição de
suspensão da execução da pena.

Considerando ter restado claro na decisão Egrégio STF nas ADCs nº 43, 44 e 54 que a execução da pena só
pode se iniciar após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que ainda não ocorreu, torna-se
cogente a este Juízo determinar a suspensão da execução antecipada da pena.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em obediência a decisão do STF nas ADC´s nº 43, 44 e 54, REVOGO a decisão anterior (fls.
55/58) e DETERMINO a suspensão da execução do cumprimento da pena dos réus REJANE DE OLIVEIRA
FERREIRA, HERMANO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA e FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, motivo pelo qual
encaminho os presentes autos ao Cartório Eleitoral para que tome as seguintes providências:

01 – Oficie-se ao INSS, informando a revogação da decisão que determinou a cassação da aposentadoria da
Sra. REJANE DE OLIVEIRA FERREIRA, devendo ser restabelecida sua aposentadoria e restituídos os meses
que ela deixou de receber seus proventos em virtude da execução antecipada da pena.
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02 - Oficie-se ao Centro Espírita Irmãos do Caminho informando a suspensão da prestação dos serviços à
comunidade, fixada na audiência do dia 13.12.2018, do Sr. HERMANO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA;

03 - Oficie-se ao Instituto Jovino Barreto informando a suspensão da prestação dos serviços à comunidade,
fixada na audiência do dia 13.12.2018, do Sr. FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA;

Publique-se no DJE a presente decisão, devendo ser considerados intimados os executados, através de seus
advogados. Registre-se e atualize-se a movimentação no Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos – SADP.

Natal, 23 de janeiro de 2020.

KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
JUIZ ELEITORAL – 1ª ZONA ELEITORAL

02ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

E D I T A L nº 003/2020 2 ª Z E

O Chefe de Cartório da 2ª Zona Eleitoral, RILTON BARACHO DA SILVA, Circunscrição de Natal, Capital do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao
§2º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, relação com o nome de órgão
partidário municipal e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação
de recursos, referente ao exercício de 2016, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar
da publicação deste Edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada
e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
PARTIDO
RESPONSÁVEIS
PSC – PARTIDO SOCIAL RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA – Presidente
CRISTÃO DO MUNICÍPIO RENATA ARAÚJO DA SILVA E SILVA - Tesoureira
DE NATAL/RN
Qualquer interessado em fazer uso da impugnação acima mencionada deve se utilizar do Sistema PJE,
no endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/login.seam, Pet nº 0600031-37.2019.6.20.0002.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser publicado no Diário
da Justiça Eletrônico - DJe. Dado e passado neste município de Natal, ao(s) 23 dia(s) do mês de janeiro do ano
de dois mil e vinte (23/01/2020). Eu, _______ Josafá Alves de OLiveira, Analista Judiciário, digitei o presente
edital, que vai assinado pelo Sr . Chefe de Cartório
RILTON BARACHO DA SILVA
Chefe da 2ªZona Eleitoral – Natal/RN

05ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo nº 397-24.2016.6.20.0005
Protocolo: 85.896/2016
Interessado: Marília Pereira Dias
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN 7719)
DESPACHO
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R.h.
Trata-se de pedido de devolução de prazo recursal protocolado pelo advogado da interessada, Sr. Caio Vitor
Ribeiro Barbosa, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte.
Ocorre que a Portaria Conjunta PRES/CRE Nº 16/2019, art. 2º, publicada no DJE nº 232, pág. 10, em 12 de
dezembro de 2019, suspendeu os prazos referentes aos processos judiciais em curso, no período de 20 de
dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020.
A publicação da sentença de fls. 369/370 foi realizada no DJE nº 237, pág. 27/29, em 19 de dezembro de 2019,
fazendo com que o prazo para recurso iniciasse, apenas, a partir do dia 21 de janeiro de 2020, em virtude da
portaria acima referida.
Às fls. 371v, consta a informação do Cartório Eleitoral desta 5ª Zona de que os autos emitidos ao Ministério
Público Eleitoral para fins de ciência de sentença retornaram à secretaria do cartório na data de 10 de janeiro de
2020.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 373, uma vez que os autos já encontravam-se disponíveis para
carga quando do início da contagem do prazo para recurso, dia 21 de janeiro de 2020, não ocasionando
qualquer prejuízo às partes no que diz respeito ao direito recursal.
Intime-se pelo DJE. Expedientes necessários.
Macaíba/RN, 23 de janeiro de 2020.
Lílian Rejane da Silva
Juíza Eleitoral – 05ª Zona

Processo nº 214-48.2019.6.20.0005 (Protocolo n°14.485/2019)
Requerente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
Advogado: EMANUEL GURGEL BELIZÁRIO – OAB/RN 6872-B
Município: SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2018, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, não tendo sido encontrados extratos bancários referentes ao
partido em tela, apesar de existir conta bancária de sua titularidade, assim como não havendo registro de
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recebimento de valores do fundo partidário, conforme certificado alhures, há que se reconhecer a validade da
declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e DETERMINO o seu imediato arquivamento, considerando, para
todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
– PRP, órgão municipal de SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, referente ao EXERCÍCIO 2018, nos termos do art.
45, VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares, inclusive no SICO. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se os
autos.
Macaíba/RN, 23 de janeiro de 2020.
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
Processo nº 215-33.2019.6.20.0005 (Protocolo n° 14.484/2019)
Requerente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC
Advogado: EMANUEL GURGEL BELIZÁRIO – OAB/RN 6872-B
Município: SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício financeiro 2018, em que a
agremiação partidária municipal, em epígrafe, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
de recursos, nos termos da Lei nº 13.165/2015, conforme regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação da declaração de ausência apresentada a este Juízo
Eleitoral, conforme certificado nos autos.
A unidade técnica, em parecer técnico acostado aos autos, sugere “o acolhimento da presente declaração,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do órgão partidário municipal em
epígrafe”.
Instado a se pronunciar, em consonância com a análise técnica, o Órgão Ministerial opinou pela aprovação das
contas, na forma do parecer.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
O art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera substancialmente
a forma de a Justiça Eleitoral receber as contas partidárias, quando não há movimentação de recursos:
“§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”
Logo, tem-se a situação na qual o partido político deve informar a Justiça Eleitoral, via declaração firmada por
seus responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do interior do
país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações diversas,
subsistindo, tão somente, através da cessão de espaços físicos na residência de membros diretores.
Ao prescrever que está apto a ser dispensado de prestar contas o diretório partidário que “não haja movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro”, a interpretação evidente a que se pode chegar
do comando legal é que o partido, no âmbito municipal, que não tenha movimentado efetivamente, no exercício
anterior, nenhuma espécie de recursos em dinheiro (o que só se pode realizar por transação bancária), e nem
tenha arrecadado bens estimáveis em dinheiro, isto é, não tenha transferido, por contrato, para o seu patrimônio,
bens, por meio de doação (estimáveis em dinheiro), ficará dispensado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Alguma dúvida poderia surgir com relação ao “uso gratuito de bens” dos seus representantes (computador,
impressora, tinta, sala para reunião partidária, energia elétrica do local, etc.), ou ao uso de serviços doados, de
advocacia e contabilidade, muito comuns para a confecção da própria prestação de contas partidária anual de
exercício anterior.
Contudo, tais espécies contratuais não constituem uma arrecadação de bens, mas apenas o uso gratuito de
bens ou serviços doados.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, não tendo sido encontrados extratos bancários referentes ao
partido em tela, apesar de existir conta bancária de sua titularidade, assim como não havendo registro de
recebimento de valores do fundo partidário, conforme certificado alhures, há que se reconhecer a validade da
declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995, reconheço a validade da declaração de ausência
de movimentação de recursos apresentada e DETERMINO o seu imediato arquivamento, considerando, para
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todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC,
órgão municipal de SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, referente ao EXERCÍCIO 2018, nos termos do art. 45, VIII,
alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público.
Procedam-se às anotações regulamentares, inclusive no SICO. Ao final, transitada em julgado, arquivem-se os
autos.
Macaíba/RN, 23 de janeiro de 2020
LÍLIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS

Processo Administrativo nº 164-22.2019.6.20.0005 (Protocolo n° 8.766/2019)
Eleitor(a): Kátia Lopes da Silva
Município: Bom Jesus/RN
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MESÁRIO FALTOSO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO. DISPENSA
DE APLICAÇÃO DA MULTA.
Vistos, etc.
Trata-se de processo de composição de mesa receptora instaurado ex officio por este Juízo Eleitoral em razão
da informação prestada pelo Cartório Eleitoral às fl. 02, que noticia a ausência de KÁTIA LOPES DA SILVA na
composição da mesa receptora de votos da 1ª seção eleitoral, no município de Bom Jesus/RN, no primeiro e
segundo turno das Eleições 2018.
Compulsando os autos, verifica-se a ausência de convocação pessoal para comparecimento ao serviço eleitoral
à referida eleitora, uma vez que a carta de convocação fora recebida por terceiro, assim como consta nos autos
a certificação quanto a impossibilidade de notificação da eleitora pelo Oficial de Justiça para apresentação de
defesa ou pagamento de multa.
Neste sentido, ouvida a representante do Ministério Público, esta opinou pela isenção ao pagamento de multa
(fl.18).
É o que importa relatar.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao mesário faltoso, na hipótese da
ausência não ser justificável. Desta forma, impõe-se a análise da justificativa apresentada pelo requerido,
acatando-a e dispensando a aplicação da multa ou rejeitando-a e aplicando a multa devida.
Importante, desde logo, destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever
cívico e um relevante serviço público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código
Eleitoral.
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, não há uma regra objetiva, ficando sob
livre apreciação do juiz eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 do Código Eleitoral, dispositivo este que
deve ser aplicável, por analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da
eleição.
No exame dos presentes autos, verifica-se que o mesário não fora pessoalmente convocado, o que é
corroborado pela comprovação pelo Cartório Eleitoral de entrega da carta convocatória a terceiro, assim como
encontra-se certificado nos autos a impossibilidade quanto a citação da eleitora para apresentar defesa ou
pagamento da multa correspondente, restando, portanto, duvida quanto ao real conhecimento acerca da
convocação ventilada.
Nesta hipótese, é pacífica a Jurisprudência no sentido de considerar a boa fé do eleitor, isentando-o do
pagamento da multa correspondente. Senão, vejamos:
RECURSO - MATÉRIA ADMINISTRATIVA – MESÁRIO FALTOSO - NÃO COMPARECIMENTO AOS
TRABALHOS ELEITORAIS NO PRIMEIRO TURNO DO PLEITO 2016 - INTELIGÊNCIA DO ART. 124 DO
CÓDIGO ELEITORAL.
RECURSO SUBSCRITO PELO PRÓPRIO ELEITOR - FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR ADVOGADO LEGALMENTE CONSTITUÍDO QUANDO SE TRATAR
DE CONDUTA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES.
AUSÊNCIA À MESA RECEPTORA DE VOTOS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONVOCAÇÃO
PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ELEITORAIS - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ELEITOR QUE COMPARECEU AOS TRABALHOS EM PLEITOS ANTERIORES - MANIFESTA BOA-FÉ EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA – PROVIMENTO. (TRE/SC. RDJE n 11349 - Joinville/SC. Relator(a)
ANA CRISTINA FERRO BLASI. DJE, Tomo 154, Data 11/09/2017, Página 3-4)
RECURSO - MESÁRIO FALTOSO - ENCAMINHAMENTO DE CONVOCAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA
COM AVISO DE RECEBIMENTO FIRMADA POR TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA
CONVOCAÇÃO PARA OS TRABALHOS ELEITORAIS - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - DÚVIDA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR MÁ-FÉ - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - PENA DE
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SUSPENSÃO - AFASTAMENTO - PROVIMENTO DO RECURSO. (TRE/SC. ADM n 26918 - São José/SC.
Relator(a) BÁRBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI. DJE, Tomo 53, Data 11/04/2016, Página 2)
Assim sendo, em nome do princípio da boa fé, deixo de aplicar a multa a eleitora KÁTIA LOPES DA SILVA,
correspondente à ausência aos trabalhos eleitorais no primeiro e segundo turno das eleições de 2018, em
consonância com o Parecer Ministerial, e determino o lançamento do respectivo código ASE, a fim de regularizar
a situação da eleitora no Cadastro Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Parquet.
Considere-se intimado o eleitor pela publicação desta Sentença no DJE.
Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos.
Macaíba/RN, 23 de janeiro de 2020.
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

21ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 001-2020
O Dr. PEDRO PAULO FALCÃO JÚNIOR, Juiz Eleitoral desta 21a Zona, de Florânia, Estado do Rio Grande do
Norte, na forma da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, destinado especialmente aos
Partidos Políticos, que Corregedoria–Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral editou a Portaria n.º 998/2019TSE, em que estabelece o cronograma de processamento de relações de filiados de relações especiais para o
mês de JANEIRO de 2020, em cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995,
com o seguinte teor:
PROCEDIMENTO
PERÍODO
Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via Internet.
Último dia para autorização pelo Cartório Eleitoral de processamento de relação
especial (art. 16,$ 2º da Resolução -TSE nº 23.596/2019)
Identificação das duplicidades de filiação (idêntica data de filiação).
Período em que o sistema permanece indisponível
Divulgação das duplicidades de filiação.
Publicação, na internet, das relações oficiais de filiados.
Geração das notificações para partidos e filiados envolvidos em duplicidade.
Expedição das notificações e início da contagem do prazo para resposta nos processos
de duplicidade de filiação.
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
Data limite para decisão das situações sub judice.
Data limite para registro das situações no sistema.

13 DE JANEIRO
15 DE JANEIRO
16 a 26 de JANEIRO
27 DE JANEIRO

29 DE JANEIRO
18 DE FEVEREIRO
02 DE MARÇO
12 DE MARÇO

E, para conhecimento de todos os interessados, foi publicado o presente Edital no Cartório Eleitoral e no Diário
da Justiça Eletrônico.
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª Zona, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020. Eu,
_______________, (Selma Lúcia Gomes de Medeiros) Chefe da 21ª Zona ZE em substituição digitei e conferi o
presente Edital, que vai assinado pelo MMº Juiz Eleitoral.
PEDRO PAULO FALCÃO JÚNIOR
Juiz Eleitoral 21ª ZE

40ª ZONA ELEITORAL
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ATOS JUDICIAIS

PROC. 546-12.2016.6.20.0040
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
AUTORES: COLIGAÇÃO UNIÃO E COMPROMISSO POR SÃO FRANCISCO DO OESTE E OUTROS
Advogado: Richeliau Rouky Regis Raulino – OAB/RN 12.761
Advogado: Raul Vinnicius de Morais – OAB/RN 11.186
RÉUS: FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ E OUTROS
Advogado: Francisco Ubaldo Lobo Bezerra de Queiroz – OAB/RN 5.805
Advogado: Maria Danielle de Queiroz – OAB/RN 14.748
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO UNIÃO E COMPROMISSO POR
SÃO FRANCISCO DO OESTE, representada por SEBASTIÃO EVANGELISTA DA SILVA NETO, LUSIMAR
PORFÍRIO DA SILVA e ALANY SAMUEL LOPES DE FREITAS em face de FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ, conhecido por "Chiquinho Lobo" (candidato ao cargo de Prefeito), ANTÔNIO GESSÉ
DE FREITAS (candidato ao cargo de Vice-Prefeito) e ANTÔNIA GILDENE COSTA BARRETO (à época Prefeita
do Município de São Francisco do Oeste).
Narra a inicial, em suma, que:
a) a Prefeita Municipal de São Francisco do Oeste, Sra. Antônia Gildene Costa Barreto, realizou supostas
doações de dezenas de terrenos públicos para que cidadãos residentes em outras cidades pudessem transferir
seus domicílios eleitorais para São Francisco do Oeste, numa inegável tentativa de beneficiar seus candidatos a
Prefeito e Vice-Prefeito, ora requeridos;
b) todos os eleitores que receberam os terrenos públicos de forma indevida e tentaram transferir seus domicílios
eleitorais para São Francisco do Oeste não possuem nenhum outro vínculo com o município, restando
comprovado que as supostas doações tiveram cunho eleitoreiro;
c) as fraudes foram detectadas e houve o indeferimento da maioria das transferências;
d) grande parte dos cidadãos envolvidos nas fraudes são parentes próximos de "Chiquinho Lobo", de modo que
a doação de um terreno público serviria como meio de comprovar vínculo patrimonial com a cidade e viabilizar a
transferência dos domicílios eleitorais;
e) a prefeita ANTÔNIA GILDENE é tia por afinidade de CHIQUINHO LOBO, candidato a prefeito beneficiado com
a prática ilegal;
f) as práticas descritas configuram abuso de poder político entrelaçado com abuso de poder econômico em
benefício dos candidatos requeridos;
g) os atos praticados pela prefeita em benefício de seus candidatos poderiam ter mudado o resultado da eleição,
vez que ao todo 63 (sessenta e três) eleitores receberam terrenos públicos para transferirem seus domicílios
eleitorais para São Francisco do Oeste e os candidatos eleitos, ora autores, obtiveram maioria nas urnas de
apenas 14 (quatorze) votos;
h) há fortes indícios de que os títulos de domínio foram falsificados, tendo em vista diversas irregularidades
constantes nos documentos;
i) os atos praticados pela Prefeita são de extrema gravidade, visto que bens públicos foram utilizados para a
aquisição de votos em favor dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, ora requeridos.
Requereram os autores, ao final, a procedência do pedido inicial para condenar os promovidos ao pagamento de
multa e o decreto de inelegibilidade, pelo prazo de oito anos, na forma do art. 1º, inciso I, alínea "j" da Lei
Complementar nº 64/90.
A inicial veio instruída com documentos.
Notificação de ANTÔNIO GESSÉ DE FREITAS (fl. 53).
Em sua contestação, ANTÔNIO GESSÉ DE FREITAS alegou que era apenas motorista da Prefeitura e "não
tinha nenhuma gerência administrativa", requerendo a improcedência do pedido inicial.
Notificação de FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ (fl. 67).
Notificação de ANTÔNIA GILDENE COSTA BARRETO (fl. 69).
Em sua contestação, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ e ANTÔNIA GILDENE COSTA
BARRETO, alegaram preliminar de impossibilidade jurídica do pedido por inadequação da via eleita, sob o
argumento de que os fatos narrados não se enquadram na hipótese do art. 14, § 10, da Constituição Federal e,
no mérito, alegaram a inexistência de doações a parentes dos candidatos; o promovido FRANCISCO UBALDO
não tinha conhecimento ou gerência administrativa para fornecer qualquer documento a quem quer que seja
para efetuar pedido de transferência de domicílio eleitoral, que era de responsabilidade da Prefeitura Municipal e
da Justiça Eleitoral; nada impedia que os "parentes próximos" residissem em outras localidades e possuíssem
domicílio eleitoral em São Francisco do Oeste, em virtude da amplitude do conceito de domicílio eleitoral; a
incongruência da peça vestibular ao alegar que as doações serviram para comprovar a existência de vínculos
dos eleitores com o município de São Francisco do Oeste no ato do requerimento do domicílio eleitoral, ou seja,
um ato administrativo anterior ao pleito eleitoral e de total responsabilidade do Cartório Eleitoral e não dos
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candidatos, partidos políticos ou coligações, estes apenas fiscalizam; o que se questiona nesta ação são as
transferências dos domicílios eleitorais, que não tiveram influência no pleito, haja vista a coligação autora ter
saído vencedora; a inexistência de nexo causal entre as doações dos terrenos e o suposto benefício à
candidatura dos Srs. CHIQUINHO LOBO e GESSÉ FREITAS; inexistência de abuso do poder político; ausência
de benefício aos candidatos investigados; normalidade e legalidade do pleito; ausência de provas; era costume
no Município de São Francisco do Oeste que em todas as transferências de imóveis junto à Prefeitura Municipal,
historicamente eram fornecidos os documentos de título de domínio e/ou título de doação, mesmo que se
tratasse de compra e venda entre particulares.
Requereram os promovidos FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ e ANTÔNIA GILDENE
COSTA BARRETO, o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência do pedido inicial.
Na instrução processual, foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes.
Em atenção a requerimento de fls. 98/99 da parte ré, foram juntados pelo Cartório Eleitoral diversos documentos.
A parte autora, em sede de razões finais, requereu a procedência do pedido inicial.
A parte ré, em suas razões finais, sustentou preliminar de carência de ação e, no mérito, em sua, reiteraram as
alegações constantes na contestação, alegando a ausência de provas; inexistência de nexo causal, requerendo,
ao final, o acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido inicial.
O MPE, em seu parecer, pugnou pela procedência do pedido inicial.
Vieram-me, então, os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Passo a fundamentar para, ao final, decidir.
2.1 PRELIMINARES
A parte ré sustentou preliminares de alegaram preliminar de impossibilidade jurídica do pedido por inadequação
da via eleita, sob o argumento de que os fatos narrados não se enquadram na hipótese do art. 14, § 10, da
Constituição Federal.
Em verdade, a presente ação se baseia no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, sob o argumento de que
houve doações irregulares de terrenos públicos pelo Município com a finalidade de comprovação de domicílio
eleitoral e garantia do voto em favor dos candidatos representados, o que, em sendo verdade, configura a um só
tempo abuso de poder político, abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, pelo que não há se que
falar em carência de ação, inadequação da via eleita ou a ocorrência de qualquer causa que pudesse levar à
extinção do feito sem apreciação do mérito.
2.2 MÉRITO
A prova documental produzida em conjunto com a prova oral colhida em audiência formam um contexto
harmônico e comprovam de maneira cabal e irrefutável a prática de abuso de poder político, econômico e
captação ilícita de sufrágio pelas pessoas de FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ e
ANTÔNIA GILDENE COSTA BARRETO.
O abuso do poder político resta configurado pelo uso indevido do cargo de prefeita municipal pela ré ANTÔNIA
GILDENE com o objetivo de obter votos e, assim, desequilibrar a disputa eleitoral, prejudicando a legitimidade e
normalidade das eleições.
No caso vertente, salta aos olhos o abuso do poder político mediante as irregulares doações de terrenos públicos
realizadas com os fins de comprovar o domicílio eleitoral e garantir o apoio político mediante o voto dos eleitores
em contrapartida às doações.
Em alguns casos, houve doações fictícias com o objetivo de comprovação de domicílio eleitoral para fins de
transferência.
Em outros casos, houve doações com o objetivo de, ao mesmo tempo, justificar a transferência do domicílio
eleitoral e garantir o apoio mediante benefício indevido e ilegal consistente na doação de terrenos públicos.
O abuso do poder econômico resta igualmente demonstrado pelas doações realizadas com o objetivo de
desequilibrar a disputa e afetar a legitimidade e normalidade do pleito.
A legislação eleitoral não mais exige comprovação da potencialidade lesiva nas ações que versem acerca de
abuso do poder político e econômico, bastando que fique comprovada a gravidade das condutas.
Nesse sentido, vejamos:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL À POPULAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22, INCISO XIV, DA LC Nº 64/90.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 7/STJ E 279/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. O acórdão regional consignou restar evidenciada, com base nas provas constantes dos autos, a autoria e
materialidade da captação ilícita de sufrágio, consubstanciada na farta distribuição de combustível para a
população que ostentasse propaganda eleitoral dos candidatos, e enfrentou a questão da gravidade das
condutas, as quais entendeu, como já o fizera na sentença, configuradoras do abuso. Reexame que se mostra
inviável em sede de recurso especial, consoante as Súmulas nos 7/STJ e 279/STF.
2. A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, endossada pelo acórdão recorrido, a configuração do ato
abusivo não depende da potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas da gravidade das
circunstâncias que o caracterizam, consoante o inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
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3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, "incidindo na hipótese as Súmulas 7 do STJ e 279 do STF,
fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial, a qual aborda a mesma tese que embasou
a interposição do recurso pela alínea a do inciso I do artigo 276 do Código Eleitoral". (AgR-REspe nº 1007054/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 22.12.2014).
4. Recursos especiais a que se nega provimento, julgando-se improcedentes as ações cautelares apensadas,
revogando-se as liminares nelas concedidas.
(Recurso Especial Eleitoral nº 82911, Acórdão de 17/11/2015, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA NETO,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 03/12/2015, Página 196 )
As condutas praticadas mostram-se suficientemente graves a ensejar a procedência do pedido inicial, mormente
levando em conta as dezenas de doações de terrenos públicos (fictícias e reais) no âmbito de município de
pequeno porte do alto oeste potiguar, o que claramente visava gerar um desequilíbrio na disputa eleitoral.
De toda forma, se as doações foram fictícias configuram fraude e abuso de poder político.
Se foram doações reais, configuram abuso de poder político, econômico e captação ilícita de sufrágio.
Restou claro que as doações ocorreram com o claro fim eleitoreiro.
Nesse contexto, não resta dúvida de que a promovida ANTÔNIA GILDENE utilizou-se indevidamente do cargo
de prefeita para tentar a todo custo beneficiar os candidatos por ela apoiados (CHIQUINHO LOBO e ANTÔNIO
GESSÉ), o que configura a um só tempo abuso do poder político pelo uso indevido do cargo de Chefe do
Executivo Municipal, abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio relacionados às diversas doações
de terrenos públicos.
Sobre abuso de poder político e econômico, vejamos os seguintes julgados:
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO, DE AUTORIDADE E ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA A
AGENTES PÚBLICOS. PROVIMENTO PARCIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Do abuso de poder político e econômico (art. 22 da LC 64/90), do abuso de autoridade (art. 74 da Lei 9.504/97)
e das condutas vedadas a agentes públicos (art. 73, IV, VI, b, e § 10, da Lei 9.504/97).
1. Abuso de poder político configura-se quando agente público, valendo-se de condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, desequilibra disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros, ao passo
que abuso de poder econômico caracteriza-se por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos
ou privados, de forma a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.
Precedentes.
2. Constitui abuso de autoridade infringência ao art. 37, § 1º, da CF/88, segundo o qual publicidade de atos,
programas, obras e serviços de órgãos públicos não conterá nomes, símbolos ou imagens que impliquem
promoção pessoal de autoridades ou servidores (art. 74 da Lei 9.504/97).
3. É vedado a agente público favorecer candidato mediante a) distribuição gratuita de bens e serviços de
caráter social custeados/subvencionados pela Administração (art. 73, IV, da Lei 9.504/97); b) criação de
programa social no ano do pleito sem autorização em lei e execução orçamentária no exercício anterior (§ 10 do
art. 73) e c) propaganda institucional de atos, programas e serviços nos três meses que antecedem a eleição
(inciso VI, b).
Do caso dos autos.
1. Imputa-se ao recorrido, reeleito Governador do Rio de Janeiro, prática de referidos ilícitos em virtude de
implantação, em abril de 2014, logo após assumir o cargo, do programa Gabinete Itinerante, por meio do qual
servidores estaduais - em algumas oportunidades, na presença do chefe do Poder Executivo - percorreram
Municípios do Estado para cadastrar solicitações e reivindicações da população.
2. Afirma-se, ainda, que o programa foi amplamente divulgado em propaganda eleitoral como plataforma de
campanha, mediante confecção de quinhentos e quarenta mil encartes, e também em publicidade institucional,
com uso da imagem do Governador.
Do Gabinete Itinerante.
1. O conjunto probatório - documental e testemunhal - revela que o Gabinete Itinerante consistiu unicamente em
ato de governo praticado no primeiro semestre de 2014 e suspenso em julho, em parceria com órgãos como
Defensoria Pública, com atendimento a 2.897 cidadãos, sem qualquer evidência direta ou indireta de pedido de
votos ou menção ao pleito que se aproximava.
2. Também resta claro que o Governo Itinerante constituiu verdadeira ouvidoria, em que demandas em áreas
como segurança, saúde, educação e transporte foram reduzidas a termo e encaminhadas a posteriori a órgãos
do Executivo Estadual para adoção de medidas cabíveis. Consta dos autos, ainda, que inúmeros atendimentos
limitaram-se a pedidos de informações e que outros disseram respeito a programas, obras e serviços de
competência da União ou dos Municípios visitados.
3. Ademais, não há nos autos informação sobre quando as reivindicações registradas pelo Gabinete Itinerante
foram atendidas, tampouco se decorreram de programa social criado no ano do pleito ou implicaram concessão
de benefícios com fins eleitorais. No ponto, entrega de camisa de time de futebol pelo Governador a criança é
fato absolutamente atípico sob ótica de abuso de poder ou conduta vedada.
4. A instalação do Gabinete Itinerante envolveu custos apenas de deslocamento aos Municípios, sendo os de
pessoal e de material já previstos nas respectivas rubricas e os de água e eletricidade suportados pelas
Prefeituras.
5. Inexiste, portanto, abuso de poder político e econômico ou condutas vedadas do art. 73, IV e § 10, da Lei
9.504/97.
Da referência ao Gabinete Itinerante na propaganda eleitoral do recorrido Luiz Fernando de Souza.
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1. Candidato à reeleição pode apresentar em sua propaganda realizações de seu governo, por se tratar de
ferramenta inerente ao debate desenvolvido em disputa pelo voto do eleitorado. Precedentes.
2. Nesse contexto, a impressão e distribuição de quinhentos e quarenta mil encartes de propaganda, durante
período eleitoral, citando promessas de campanha e o Gabinete Itinerante como uma das ações de governo
implementadas, não configura abuso de poder político.
3. O fato de a empresa contratada para confeccionar o material manter contrato com o Governo do Estado é,
por si só, insuficiente para caracterizar ilícito eleitoral, porquanto inexiste prova de que recursos públicos foram
utilizados na campanha e houve devido registro na prestação de contas.
Da propaganda institucional sobre o Gabinete Itinerante.
1. As ações do programa foram divulgadas no sítio oficial do Governo Estadual na internet (mediante quinze
notícias, a partir de abril de 2014) e no respectivo canal do youtube (por meio de quatro vídeos, com duração
média de 1m30s cada) até primeira quinzena de agosto do referido ano.
2. A permanência dessa publicidade nos três meses que antecedem o pleito caracteriza conduta vedada do art.
73, VI, b, da Lei 9.504/97, irrelevantes termo inicial de veiculação e falta de caráter eleitoreiro, devendo as
sanções cabíveis - multa e cassação de diploma - observar o princípio da proporcionalidade. Precedentes.
3. Na espécie, é suficiente imposição de multa no mínimo legal para cada um dos recorridos (R$ 5.350,00),
porquanto inexistiu menção ao pleito que se aproximava ou à candidatura, não há dados de audiência (à
exceção de um dos vídeos do youtube, visto por apenas cento e oito pessoas), o conteúdo deixou de circular
faltando ainda setenta e cinco dias para o segundo turno, a diferença entre primeiros e segundos colocados foi
de quase um milhão de votos e não se tem grande número de notícias e vídeos.
4. De outra parte, apesar de o Gabinete Itinerante ter funcionado como ouvidoria, sem distribuição de benesses
ou atos de campanha, é incontroverso que a imagem e as palavras do recorrido Luiz Fernando Pezão acerca do
programa foram reproduzidas tanto no sítio oficial do Governo do Estado - em oito das quinze notícias - como
nos quatro vídeos do canal do youtube.
5. Com advento do instituto da reeleição, é corriqueiro que chefes do Poder Executivo a níveis federal, estadual
e municipal, a pretexto de divulgar obras, serviços e outras atividades governamentais, realizem promoção em
benefício próprio ou de terceiros visando futura candidatura. Essa conduta, além de absolutamente reprovável
pelo uso da Administração Pública como verdadeiro veículo de divulgação pessoal, inserindo o administrador em
clara vantagem perante seus adversários com recursos do erário, afronta os principais valores que norteiam a
publicidade institucional, a qual deve possuir cunho exclusivamente informativo, educativo ou de orientação
social.
6. Contudo, no caso específico, em virtude dos aspectos já esclarecidos no item 3 deste tópico - falta de menção
expressa ao pleito e de dados de audiência, retirada da publicidade ainda no início da campanha, grande
diferença de votos e poucas notícias - as sanções de cassação de diploma e de inelegibilidade por abuso de
poder (art. 22, XIV, da LC 64/90) são igualmente desproporcionais à conduta, o que não impede sua apuração
em outras esferas.
Conclusão.
1. Recurso ordinário parcialmente provido para aplicar a cada um dos recorridos multa de R$ 5.350,00 com
base no art. 73, VI, b e § 4º, da Lei 9.504/97.
(Recurso Ordinário nº 378375, Acórdão de 03/05/2016, Relator(a) Min. ANTONIO HERMAN DE
VASCONCELLOS E BENJAMIN, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 107, Data 06/06/2016,
Página 9-10 )
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO ENTRELAÇADO COM ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
DISTRIBUIÇÃO DE BENS E VALORES POR MEIO DE AÇÃO ASSISTENCIALISTA DA PREFEITURA.
CONFIGURAÇÃO. DIPLOMAS CASSADOS. DESPROVIMENTO.
1. Para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com
base na compreensão da reserva legal proporcional, verificar, com fundamento em provas robustas admitidas
em direito, a existência de graves ilícitos eleitorais, suficientes para ensejar a severa sanção da cassação de
diploma. Para o Ministro Celso de Mello, "meras conjecturas (que sequer podem conferir suporte material a
qualquer imputação) ou simples elementos indiciários desvestidos de maior consistência probatória não se
revestem, em sede judicial, de idoneidade jurídica. Não se pode - tendo-se presente o postulado constitucional
da não culpabilidade - atribuir relevo e eficácia a juízos meramente conjecturais, para, com fundamento neles,
apoiar um inadmissível decreto de cassação do diploma" (REspe nº 21.264/AP, rel. Min. Carlos Velloso, julgado
em 27.4.2004).
2. O acórdão regional revela a existência de grave abuso de poder político entrelaçado com abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio mediante a doação de bens e valores a eleitores por meio de ação
assistencialista da prefeitura.
3. É inviável no caso concreto o novo enquadramento jurídico dos fatos, pois necessário seria o reexame das
provas dos autos.
4. Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 307535, Acórdão de 08/09/2016, Relator(a) Min. GILMAR
FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 185, Data 26/09/2016,
Página 138 )
O abuso de poder político e econômico, além das captações ilícitas de sufrágio restam demonstrados pelas
dezenas de doações de terrenos públicos realizadas pela Prefeitura Municipal com a dupla finalidade de
comprovação de domicílio eleitoral para fins de transferência dos eleitores, bem como a título de oferecimento de
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vantagem indevida para assegurar o voto em favor dos candidatos representados, que eram apoiados pela
prefeita.
Reputo que a documentação constante nos autos é robusta e suficiente para a procedência do pedido inicial
quanto aos réus FRANCISCO UBALDO e ANTÔNIA GILDENE.
Não pode o promovido FRANCISCO UBALDO alegar desconhecimento da conduta para fins de escapar à
condenação, posto ter restado demonstrado que as doações foram praticadas pela então Prefeita Municipal
ANTÔNIA GILDENE, pessoa bastante próxima do aludido réu, o qual exerceu o cargo de confiança na gestão da
mesma e teve amplo apoio da prefeita na campanha eleitoral, a qual é ex-esposa de seu tio.
Igualmente, não pode o réu FRANCISCO UBALDO alegar desconhecimento de tais doações por terem envolvido
parentes próximos seus e a sua própria associada no seu escritório de advocacia Dra MARIA DANIELLE
QUEIROZ, de modo que fica claro que aludido demandado não só tinha conhecimento como participou da
prática dos abusos de poder político e econômico.
Diga-se, por oportuno, não ser necessária a participação direta e pessoal do candidato para a configuração do
ilícito eleitoral e aplicação das penalidades correspondentes, bastando que fique claro que houve autorização,
determinação ou mesmo anuência do mesmo com a conduta ilícita.
No caso vertente, restaram demonstradas que os ilícitos foram praticados por pessoas próximas, ligadas
diretamente ao promovido "CHIQUINHO LOBO", donde se extrai a sua participação efetiva nos ilícitos,
aplicando-se ao caso a "teoria da anuência implícita" ou "pico do iceberg", que não se baseia em meras
suposições ou conjecturas.
Não pode o representado CHIQUINHO LOBO negar a sua participação nos ilícitos eleitorais quando praticado
por pessoas tão próximas (prefeita, sócia do escritório etc), sendo certo que ordenou, participou ou, ao menos,
anuiu com as condutas ilícitas, que foram praticadas por pessoas da inteira confiança e muito próximas do
representado em alusão nas "duas pontas", pois as doações foram realizadas pela prefeita (tia por afinidade),
tendo o réu exercido cargo de confiança e possuía grande influência na sua gestão como também vários
donatários eram parentes, pessoas próximas do promovido CHIQUINHO LOBO e uma advogada que atua no
mesmo escritório que dito demandado.
Como é cediço, muito dificilmente os candidatos cometem direta e pessoalmente os ilícitos eleitorais. Se fosse
necessário que estivessem presentes e praticassem diretamente os ilícitos, praticamente seria negada eficácia à
legislação eleitoral, daí porque o TSE vem adotando a teoria da anuência implícita.
Nesse sentido, vejamos a lição de THALES TÁCITO PONTES LUZ DE PÁDUA CERQUEIRA sobre captação
ilícita de sufrágio e que se aplica igualmente ao abuso de poder político e econômico:
"O TSE adotou a tese da "anuência implicita" (ou "teoria do pico do iceberg", eis que a lei não exige o poder da
onipresença corruptiva. Este neologismo foi criado pelo Ex-Ministro Nelson Jobim, que costumava chamar de
"pico do iceberg", conforme citado pelo Ministro Madeira...Como é notório, muito raramente o próprio candidato
será o autor direto e pessoal do ilícito eleitoral. Quase nunca "suja as mãos". Assim, quase sempre haverá um
intermediário – um cabo eleitoral, um secretário, ministro, um parente, um aliado do mesmo partido ou coligação
etc. Evidente que o candidato sempre negará conduta ilícita, dizendo que não teve participação direta, não tinha
conhecimento da prática ilícita e que não tem controle sobre as ações de seu partido ou coligação, e muito
menos sobre cabos eleitorais "apaixonados". Portanto, para configuração da captação de sufrágio não há
necessidade de prática direta e pessoal pelo candidato, bastando, apenas, sua participação, ou mesmo
anuência, conforme reiteradamente decidido pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral," (in Tratado de Direito
Eleitoral, Tomo IV, Processo Civil Eleitoral, pág. 750, Editora Premier)
Os títulos de domínio e doação que instruíram a inicial são provas inequívocas dos ilícitos eleitorais, destacandose o título de domínio emitido em favor de MATHEUS VILA NOVA BEZERRA DE QUEIROZ e MARIA
DANIELLE DE QUEIROZ (irmão e cunhada do promovido CHIQUINHO LOBO, respectivamente) acostado à fl.
27, o título de domínio emitido em favor de VALDERI SILVA OLIVEIRA, conhecido empresário que possui
negócios e reside em Pau dos Ferros (fl. 31) e o título de domínio emitido em favor de AIANNE CLIS BEZERRA
NORONHA (prima de Chiquinho Lobo).
Em verdade, os 27 (vinte e sete) títulos de domínio e doação que instruíram a inicial são provas cabas e
irrefutáveis das práticas ilícitas narradas na inicial.
Reforça essa convicção a prova oral colhida, formando um quadro probatório harmônico no sentido da
ocorrência do abuso de poder político, abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
O declarante FRANCISCO NIVANDO DE SOUSA MORAIS disse que as doações de terrenos ocorreram só no
papel e inclusive mais de sessenta transferências foram indeferidas; treze a quatorze terrenos foram restituídos
ao município e outros terrenos eram particulares e faziam título de domínio para transferir os domicílios eleitorais;
essas doações eram feitas pela prefeitura; muitos domicílios eleitorais foram transferidos a partir dos títulos de
domínio emitidos pela prefeitura.
O declarante ANTÔNIO CLEBSON BARRETO COSTA disse que foram doados vários terrenos até pra pessoas
que não precisariam; alguns desses terrenos foram restituídos ao Poder Público; os eleitores que tiveram as
transferências indeferidas eram do grupo político da situação; as doações eram feitas só no papel para justificar
o vínculo com o município; houve doação de terrenos a DERI, dono da RECOREL; está sendo construída uma
creche no bairro Ceará em um dos terrenos restituídos ao município; esse terreno fica ao lado do campo de
futebol.
O declarante WALLACE DE CALDAS MARTINS, arrolado pela parte ré, confirmou que a advogada MARIA
DANIELLE QUEIROZ, cunhada do promovido FRANCISCO UBALDO e que trabalha no mesmo escritório de
advocacia que este último, não reside em São Francisco do Oeste.
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No que concerne ao representado ANTÔNIO GESSÉ DE FREITAS não há provas de que tenha praticado abuso
de poder político e econômico ou de que teve qualquer participação nos ilícitos ora apurados.
A alegação da parte ré de que o fato da coligação autora ter saído vencedora desconstitui o ilícito é absurda e
não deve ser acolhida.
Como já dito linhas atrás, não é necessário comprovar a potencialidade lesiva para a caracterização do abuso de
poder político ou econômico, bastando que a conduta possua gravidade e com relação à captação ilícita de
sufrágio basta a prova de um só ato para a condenação.
Não há dúvida sobre a gravidade dos fatos narrados na exordial, em que houve dezenas de doações de bens
públicos com o único objetivo de influenciar o resultado do pleito, seja pela transferência do domicílio de diversos
eleitores, que se buscava justificar com os títulos de doação, seja pela garantia do voto mediante tais doações.
Só não houve êxito na alteração do resultado do pleito a partir de tais ilícitos, justamente em virtude da atuação
criteriosa da Justiça Eleitoral, que, ao verificar a ilegalidade indeferiu dezenas de pedidos de transferência de
domicílios.
Não merece melhor sorte a alegação defensiva de ausência de nexo causal, pois ficou evidente a finalidade das
doações (comprovação de domicílio e garantia do voto aos candidatos representados), conforme fundamentos
supra.
A alegação de que era costume no Município de São Francisco do Oeste que em todas as transferências de
imóveis junto à Prefeitura Municipal, historicamente eram fornecidos os documentos de título de domínio e/ou
título de doação, mesmo que se tratasse de compra e venda entre particulares, não tem relevância no
julgamento da lide.
O fornecimento desses títulos de doação para fins de regularização de propriedade são de duvidosa legalidade.
Ocorre, porém, que o que está em análise neste julgamento não são as costumeiras práticas do Município, mas
que no caso vertente há provas cabais de que a emissão dos documentos de domínio e doação objeto dos autos
tinha por finalidade alterar o resultado do pleito.
2.3 CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
A presente AIJE embasou-se na prática de doações de terrenos públicos como meio de comprovação de
domicílio eleitoral e como meio de "compra de votos", na medida em que na inicial a parte autora alega que os
bens públicos foram utilizados como "moeda para a aquisição de votos", fundamento o seu pedido também no
art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Em verdade, as práticas ilícitas supra descritas configuram a um só tempo abuso de poder político, econômico e
captação ilícita de sufrágio, o que enseja a condenação às penas de suspensão dos direitos políticos e multa.
Configurada a prática de abuso de poder político, abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio pelos
réus FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ e ANTÔNIA GILDENE COSTA BARRETO devem
estes ser declarados inelegíveis e serem condenados à pena de multa, indeferindo-se os pleitos condenatórios
com relação ao promovido ANTÔNIO GESSÉ DE FREITAS.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para:
1) DECLARAR os promovidos FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ e ANTÔNIA GILDENE
COSTA BARRETO inelegíveis pelo prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "d", da Lei
Complementar nº 64/90;
2) APLICAR em desfavor dos promovidos FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ e ANTÔNIA
GILDENE COSTA BARRETO a pena de multa prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, no importe de 25.000
(vinte e cinco mil) UFIR's para cada réu, levando em conta a gravidade das condutas, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica dos réus e a repercussão dos fatos.
3) INDEFERIR os pleitos condenatórios formulados em relação a ANTÔNIO GESSÉ DE FREITAS.
Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Ministério Público Eleitoral a fim de que adote as medidas que
entender cabíveis quanto às possíveis práticas de crimes eleitorais, especialmente a prática, em tese, do delito
previsto no art. 299 do Código Eleitoral.
P. R. I.
Pau dos Ferros, 19 de dezembro de 2019.
Osvaldo Cândido de Lima Júnior
Juiz Eleitoral

47ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS
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EDITAL

EDITAL 001/2020
O Sr. Gilmar dos Santos Silveira, Chefe de Cartório em substituição da 47ª Zona Eleitoral, de ordem do Dr.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento, 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 /15/2019 à 30/11/2019 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.Dado e passado aos quinze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezenove, no Município de
Pendências/RN, Eu, __________, (Gilmar dos Santos Silveira), Chefe de Cartório em Substituição desta 47ª
Zona, o digitei e subscrevi.
GILMAR DOS Santos silveira
CHEFE DE CARTÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO

EDITAL

EDITAL 001/2020
O Sr. Gilmar dos Santos Silveira, Chefe de Cartório em substituição da 47ª Zona Eleitoral, de ordem do Dr.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento, 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 15/11/2019 à 30/11/2019 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. Dado e passado aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte, no Município de
Pendências/RN, Eu, __________, (Gilmar dos Santos Silveira), Chefe de Cartório em Substituição desta 47ª
Zona, o digitei e subscrevi.
GILMAR DOS Santos silveira
CHEFE DE CARTÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO

EDITAL

EDITAL 002/2020
O Sr. Gilmar dos Santos Silveira, Chefe de Cartório em substituição da 47ª Zona Eleitoral, de ordem do Dr.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento, 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 01/12/2019 à 31/12/2019 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. Dado e passado aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte, no Município de
Pendências/RN, Eu, __________, (Gilmar dos Santos Silveira), Chefe de Cartório em Substituição desta 47ª
Zona, o digitei e subscrevi.
GILMAR DOS Santos silveira
CHEFE DE CARTÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO
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EDITAL

EDITAL 003/2020
O Sr. Gilmar dos Santos Silveira, Chefe de Cartório em substituição da 47ª Zona Eleitoral, de ordem do Dr.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento, 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 01/01/2020 à 14/01/2020 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. Dado e passado aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte, no Município de
Pendências/RN, Eu, __________, (Gilmar dos Santos Silveira), Chefe de Cartório em Substituição desta 47ª
Zona, o digitei e subscrevi.
GILMAR DOS Santos silveira
CHEFE DE CARTÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO

52ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PROCESSO Nº: 36-55.2019.6.20.0052
PROCESSO Nº: 36-55.2019.6.20.0052
PROTOCOLO Nº 3289/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSB - CAIÇARA DO NORTE
ADVOGADO(A): ESTÉFERSON UBARANA GOMES DA SILVA (OAB/RN 9979) e DARLYELSON CARLOS DIAS
B. DOS SANTOS (OAB/RN N° 16116)
CNPJ
: 09.517.926/0001-23
Nº CONTROLE: P40000416047RN8161543
DATA ENTREGA: 04/04/2019 às 13:35:51
DATA GERAÇÃO: 13/01/2020 às 11:38:15
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Prazo de entrega

1.1.1.

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 – 09 a 13/09/2018).
1.1.2.

Prestação de contas final

Prestação de contas entregue em 21/03/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.

Peças integrantes:

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos

2.

QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
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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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME
DO PERÍODO
REPRESENTANTE
GESTÃO
EDSOM RAMON DE 15/08/2018
FREITAS TAVARES - 07/10/2018
008.736.344-54

-

SGIP
NOME
DO
REPRESENTANTE
-

PERÍODO
GESTÃO
-

Em consulta ao ELO, foi constatado tratar-se de erro de digitação, uma vez que nesse sistema, em que pese
coincidente o número do CPF, o eleitor foi cadastrado com o prenome “EDSON”.

3.

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

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, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
3.2.
Não foram juntados os extratos bancários impressos na forma do art. 56, II, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.553/2017.

4.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS

4.1.
As informações constantes do recibo de doação emitido pelo SPCA, no caso de partido político,
apresentados não conferem com aquelas registradas nas doações recebidas:
RECIBO ELEITORAL
INFORMAÇÃO DIVERGENTE OU INCOMPLETA
P40000416047RN000001E
Não consta no SPCA
¹ Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).

5.

EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES

Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se esta
analista pela intimação do prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três) dias (art. 72,
§1° da Resolução TSE n° 23.553/2017) acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.2, 3.1, 3.2 e 4.1.
É o parecer.
São Bento do Norte/RN, 23 de janeiro de 2020.

Ilany Kathariny Costa de Andrade
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº: 28-78.2019.6.20.0052
PROCESSO Nº: 28-78.2019.6.20.0052
PROTOCOLO Nº 3198/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - DEM - GALINHOS
ADVOGADO(A): Einstein Albert Siqueira Barbosa (OAB/RN N° 3408)
CNPJ
:
Nº CONTROLE: P25000416799RN0847581
DATA ENTREGA: 15/04/2019 às 13:19:37
DATA GERAÇÃO: 13/01/2020 às 11:40:24
TIPO: FINAL
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RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Prazo de entrega

1.1.1.

Prestação de contas final

Prestação de contas entregue em 15/04/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.

Peças integrantes:

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos

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
Presidente

Presidente

Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME
DO PERÍODO
REPRESENTANTE
GESTÃO
DARIO
FERNANDES 01/08/2018
DO NASCIMENTO - 31/12/2018
913.000.964-20
DARIO
FERNANDES 01/08/2018
DO NASCIMENTO - 31/12/2018
913.000.964-20
VALDIR
FREIRE 01/08/2018
SIQUEIRA
- 31/12/2018
720.872.184-04

-

-

-

SGIP
NOME
DO
REPRESENTANTE
DÁRIO
FERNANDES
DO NASCIMENTO 913.000.964-20
DÁRIO
FERNANDES
DO NASCIMENTO 913.000.964-20
-

PERÍODO
GESTÃO
28/05/2016
29/03/2018
16/04/2019
16/07/2019

-

-

-

Em consulta ao ELO, foi constatado tratar-se de erro de digitação.

3.

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

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.

4.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS

4.1.
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.

5.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE GASTOS ELEITORAIS

5.1.
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.
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EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES

Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se esta
analista pela intimação do prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três) dias (art. 72,
§1° da Resolução TSE n° 23.553/2017) acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.2, 3.1, 4.1 e 5.1.
É o parecer.
São Bento do Norte/RN, 23 de janeiro de 2020.

Ilany Kathariny Costa de Andrade
Chefe de Cartório
Ref.: Prestação de Contas n° 97-13.2019.6.20.0052
Requerente: Democratas – DEM (São Bento do Norte/RN)
Presidente: João Maria Montenegro da Silva
Tesoureiro(a): José Maria Montenegro da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Democratas de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 07, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 08.
Foi proferido Despacho a fl. 09-09v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 12-13).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
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Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do
DEMOCRATAS – DEM de São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 99-80.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Liberal – PL (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Fernando Matias da Silva Júnior
Tesoureiro(a): Ferdinando Faustino da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Liberal de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 13).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
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23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
LIBERAL – PL de São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 100-65.2019.6.20.0052
Requerente: Podemos – PODE (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Bartolomeu Cardoso
Tesoureiro(a): Brena Kécia da Silva Cardoso
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Podemos de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 04, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 05.
Foi proferido Despacho a fl. 06-06v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-09).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 12).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
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julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PODEMOS –
PODE de São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo, de
pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término
do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 101-50.2019.6.20.0052
Requerente: Cidadania – CIDADANIA (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Marcone Emanuel Souza da Silva
Tesoureiro(a): Marcos Souza da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Cidadania de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 07, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 08.
Foi proferido Despacho a fl. 09-09v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 12-13).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
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trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do CIDADANIA –
CIDADANIA de São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo,
de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término
do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 104-05.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Social Democrático – PSD (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Claudio Henrique Gomes Pereira
Tesoureiro(a): Fabiano Henrique Padilha Pereira
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Social Democrático de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-13).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 16).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
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Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que
o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 105-87.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Edmilson Batista de Assis
Tesoureiro(a): Virgílio Eder Batista de Assis
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Trabalhista Brasileiro de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 04, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 05.
Foi proferido Despacho a fl. 06-06v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-09).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 12).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
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TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que
o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 107-57.2019.6.20.0052
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro – MDB (Galinhos/RN)
Presidente: Egídio Dantas de Medeiros Filho
Tesoureiro(a): Mário Helison da Silva Lima
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Movimento Democrático Brasileiro de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-11).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que
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o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 108-42.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Comunista do Brasil – PCdoB (Galinhos/RN)
Presidente: George de Oliveira Pessoa
Tesoureiro(a): Jarbas Rodrigues de Araújo
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Comunista do Brasil de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 13).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
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término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 109-27.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Liberal – PL (Galinhos/RN)
Presidente: Afrânio Reis Cavalcante
Tesoureiro(a): Felipe Onofre Moura da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Liberal de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-13).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
LIBERAL – PL de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo, de pleno
direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal,
bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem
entregues, distribuídos os repassados.
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Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 110-12.2019.6.20.0052
Requerente: Partido da Mulher Brasileira – PMB (Galinhos/RN)
Presidente: Márcio André da Silva Vale
Tesoureiro(a): Maria Verônica Nunes Vale
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido da Mulher Brasileira de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 15).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA – PMB de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
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Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 114-49.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Social Democrático – PSD (Galinhos/RN)
Presidente: Ricardo de Santana Araújo
Tesoureiro(a): Edmilson Dias Tavares
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Social Democrático de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 15).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
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cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 115-34.2019.6.20.0052
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (Galinhos/RN)
Presidente: Francisco das Chagas Vale
Tesoureiro(a): Maria Jeane da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido da Social Democracia Brasileira de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 13).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que
o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
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Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 116-19.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (Galinhos/RN)
Presidente: Vanuelbe Lima da Rocha
Tesoureiro(a): Kermerson Lima de Souza
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Trabalhista Brasileiro de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 13).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS,
e suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
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Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 118-86.2019.6.20.0052
Requerente: Patriota – PATRI (Galinhos/RN)
Presidente: Josenildo da Cruz Simão
Tesoureiro(a): Suely Raimundo da Silva Simão
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Patriota de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-11).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PATRIOTA –
PATRI de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito,
com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal, bem
como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
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Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 120-56.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Democrático Trabalhista – PL (Pedra Grande/RN)
Presidente: Olavo da Silva
Tesoureiro(a): Robson José Oliveira da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Democrático Trabalhista de Pedra Grande/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-11).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de Pedra Grande/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que
o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
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Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº: 10-57.2019.6.20.0052
PROCESSO Nº: 10-57.2019.6.20.0052
PROTOCOLO Nº 18.075/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PODE - GALINHOS
ADVOGADO(A): Pedro Henrique de Oliveira Moura (OAB/RN N° 13112)
CNPJ
: 24.425.376/0001-06
Nº CONTROLE: P19000416799RN5863911
DATA ENTREGA: 06/11/2018 às 10:23:08
DATA GERAÇÃO: 13/01/2020 às 11:43:26
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

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 Outros Recursos

2.

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

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.
2.2.
Não foram apresentados os extratos impressos em sua forma definitiva/ou contendo a expressão "sem
validade legal" ou "sujeito a alteração", contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017.
2.3.
Não foram apresentados os extratos bancários com saldo inicial zerado e/ou não evidenciando que as
contas foram abertas especificamente para a campanha, contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
2.4.
Não foram apresentados os extratos bancários abrangendo todo o período da campanha eleitoral,
contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2.5.
A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada por
extratos bancários ou por declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira
(art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).

3.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS

3.1.
As informações constantes de recibo de doação emitido pelo SPCA, no caso de partido político,
apresentado não conferem com aquelas registradas nas doações recebidas:

RECIBO ELEITORAL
P19000416799RN000001
P19000416799RN000002

INFORMAÇÃO DIVERGENTE OU INCOMPLETA
Não consta no SPCA
Não consta no SPCA
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¹ Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).

4.

EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES

Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se esta
analista pela intimação do prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três) dias (art. 72,
§1° da Resolução TSE n° 23.553/2017) acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.1, 2.1 a 2.5, e 3.1.
É o parecer.
São Bento do Norte/RN, 23 de janeiro de 2020.
Ilany Kathariny Costa de Andrade
Chefe de Cartório
Ref.: Prestação de Contas n° 121-41.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Liberal – PL (Pedra Grande/RN)
Presidente: Pedro Henrique de Souza Silva
Tesoureiro(a): Sheyla Kaline de Souza Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Liberal de Pedra Grande/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 07, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 08.
Foi proferido Despacho a fl. 09-09v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 12-13).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
LIBERAL – PL de Pedra Grande/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo, de
pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término
do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2020, Número 014

Natal, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

Página 40

cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 122-26.2019.6.20.0052
Requerente: Cidadania – CIDADANIA (Pedra Grande/RN)
Presidente: Simião Pereira de Lima
Tesoureiro(a): Ana Karolayne Rodrigues de Lima
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Cidadania de Pedra Grande/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 04, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 05.
Foi proferido Despacho a fl. 06-06v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 09-10).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 11).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do CIDADANIA –
CIDADANIA de Pedra Grande/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo, de
pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término
do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
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Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 128-33.2019.6.20.0052
Requerente: Solidariedade – SD (Pedra Grande/RN)
Presidente: João Felipe Damião Vitor
Tesoureiro(a): Arnaldo Felipe de Araújo Júnior
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Solidariedade de Pedra Grande/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-11).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do
SOLIDARIEDADE – SD de Pedra Grande/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
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Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 131-85.2019.6.20.0052
Requerente: Patriota – PATRI (Parazinho/RN)
Presidente: Ernandes Paulino Pereira
Tesoureiro(a): Rafaelli Patricia de Andrade Pereira
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Patriota de Parazinho/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PATRIOTA –
PATRI de Parazinho/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito,
com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal, bem
como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
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Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 132-70.2019.6.20.0052
Requerente: Cidadania – CIDADANIA (Parazinho/RN)
Presidente: Wallace Soares Santos
Tesoureiro(a): Vitória Sanny de França Soares
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Cidadania de Parazinho/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 13).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do CIDADANIA –
CIDADANIA de Parazinho/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo, de pleno
direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal,
bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem
entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2020, Número 014

Natal, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

Página 44

Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 133-55.2019.6.20.0052
Requerente: Republicanos – REPUBLICANOS (Parazinho/RN)
Presidente: Manoel Nilton Clemente da Silva
Tesoureiro(a): Raelma Medeiros do Nascimento Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Republicanos de Parazinho/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-11).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do
REPUBLICANOS – REPUBLICANOS de Parazinho/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que
o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
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São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 134-40.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Social Democrático – PSD (Parazinho/RN)
Presidente: Newton Varela Bacurau
Tesoureiro(a): Simone Firmino de Melo
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Social Democrático de Parazinho/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-13).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Parazinho/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
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JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 136-10.2019.6.20.0052
Requerente: Democratas – DEM (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: Telma Cristina Alves da Silva
Tesoureiro(a): Margareth Fernandes da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Democratas de Caiçara do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 13).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do
DEMOCRATAS – DEM de Caiçara do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
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Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 137-92.2019.6.20.0052
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro – MDB (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: Manuel Elias de Almeida
Tesoureiro(a): Eduardo Elias da Silva Dias
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Movimento Democrático Brasileiro de Caiçara do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-11).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de Caiçara do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO
PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que
o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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Ref.: Prestação de Contas n° 139-62.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Liberal – PL (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: Amanda Morais da Silva
Tesoureiro(a): César Ney Santos Maciel
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido Liberal de Caiçara do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 13).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
LIBERAL – PL de Caiçara do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo,
de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término
do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.

JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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Ref.: Prestação de Contas n° 141-32.2019.6.20.0052
Requerente: Podemos – PODE (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: João Maria da Silva Torres
Tesoureiro(a): Ryan da Costa Almeida
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Podemos de Caiçara do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 04, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 05.
Foi proferido Despacho a fl. 06-06v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 09-11).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 12).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PODEMOS –
PODE de Caiçara do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e suspendo, de pleno
direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal,
bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem
entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.

JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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PROCESSO Nº: 52-09.2019.6.20.0052
PROCESSO Nº: 52-09.2019.6.20.0052
PROTOCOLO Nº 3.305/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSB - PEDRA GRANDE
ADVOGADO(A): ESTÉFERSON UBARANA GOMES DA SILVA (OAB/RN 9979) e DARLYELSON CARLOS DIAS
B. DOS SANTOS (OAB/RN N° 16116)
CNPJ
: 09.719.854/0001-05
Nº CONTROLE: P40000417892RN5098535
DATA ENTREGA: 04/04/2019 às 13:48:53
DATA GERAÇÃO: 13/01/2020 às 11:45:42
TIPO: FINAL

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Prazo de entrega

1.1.1.

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 - 09 a 13/09/2018).
1.1.2.

Prestação de contas final

Prestação de contas entregue em 04/04/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.

Peças integrantes:

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos

2.

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

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.
2.2.
Não foram apresentados os extratos impressos em sua forma definitiva/ou contêm a expressão "sem
validade legal" ou "sujeito a alteração", contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017.
2.3.
Não foram apresentados os extratos bancários com saldo inicial zerado e/ou não evidenciando que as
contas foram abertas especificamente para a campanha, contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
2.4.
Não foram apresentados os extratos bancários abrangendo todo o período da campanha eleitoral,
contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2.5.
A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada por
extratos bancários ou por declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira
(art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).

3.

EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES

Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se esta
analista pela intimação do prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três) dias (art. 72,
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2020, Número 014

Natal, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

Página 51

§1° da Resolução TSE n° 23.553/2017) acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.2 e 2.1 a 2.5.
É o parecer.
São Bento do Norte/RN, 23 de janeiro de 2020.
Ilany Kathariny Costa de Andrade
Chefe de Cartório
Ref.: Prestação de Contas n° 147-39.2019.6.20.0052
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: Emilson Luiz Costa e Silva
Tesoureiro(a): Kleiton Gomes de Almeida
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Partido da Social Democracia Brasileira de Caiçara do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 11-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 13).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB de Caiçara do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como
NÃO PRESTADAS, e suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em
que o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia
útil seguinte ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
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Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 149-09.2019.6.20.0052
Requerente: Solidariedade – SD (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: Amarildo Elias de Morais Filho
Tesoureiro(a): Klecius Sabino Dantas
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2018 por parte do Solidariedade de Caiçara do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 06, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 07.
Foi proferido Despacho a fl. 08-08v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-11).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.546/2017, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Quanto à sanção de suspensão do registro ou da anotação do diretório municipal, verifica-se a necessidade de
observância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE
nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, que “julgou parcialmente
procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE
23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que
julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei
9.096/1995, nos termos do voto”.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do
SOLIDARIEDADE – SD de Caiçara do Norte/RN, referente ao Exercício de 2018, como NÃO PRESTADAS, e
suspendo, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir de 02/05/2019, primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário
que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal, nos termos da parte
final do § 2º, do art. 48, da Res. TSE nº 23.546/2017, em razão da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 05/12/2019, publicada no DJE nº 277, 12/12/2019, na AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 6.032, cabendo aos legitimados a possibilidade de tomar as medidas judiciais
cabíveis, incluindo eventual pedido de abertura de procedimento específico de suspensão de registro, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
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São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 15-79.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – PSB (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Elione Pereira Souza de Menezes
Tesoureiro(a): Maria Joselia Silva de Menezes Matias
DESPACHO

Restando infrutíferas diversas tentativas de notificar pessoalmente os representantes legais do Partido Socialista
Brasileiro – PSB de São Bento do Norte/RN, nos endereços fornecidos à Justiça Eleitoral (fls. 03v e 04v),
DETERMINO a notificação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, de aplicação subsidiária aos processos
eleitorais.
Ao Cartório Eleitoral para providências.

São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 20-04.2019.6.20.0052
Requerente: Republicanos (Galinhos/RN)
Presidente: Fábio Rodrigues de Araújo
Tesoureiro(a): Kivia Fabiana Galvão de Araújo
DESPACHO
Restando infrutíferas diversas tentativas de notificar pessoalmente os representantes legais do Republicanos de
Galinhos/RN, nos endereços fornecidos à Justiça Eleitoral (fls. 04v e 05v), DETERMINO a notificação por edital,
nos termos do art. 256 do CPC, de aplicação subsidiária aos processos eleitorais.
Ao Cartório Eleitoral para providências.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 22-71.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Liberal (Galinhos/RN)
Presidente: Afrânio Reis Cavalcante
Tesoureiro(a): Jailton Breno Matias Bezerra
DESPACHO
Restando infrutíferas diversas tentativas de notificar pessoalmente os representantes legais do Partido Liberal –
PL de Galinhos/RN, nos endereços fornecidos à Justiça Eleitoral (fls. 04v e 05v), DETERMINO a notificação por
edital, nos termos do art. 256 do CPC, de aplicação subsidiária aos processos eleitorais.
Ao Cartório Eleitoral para providências.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.

JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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Ref.: Prestação de Contas n° 49-88.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – PSB (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Elione Pereira Souza de Menezes
Tesoureiro(a): Maria Joselia Silva de Menezes Matias
DESPACHO
Restando infrutíferas diversas tentativas de notificar pessoalmente os representantes legais do Partido Socialista
Brasileiro – PSB de São Bento do Norte/RN, nos endereços fornecidos à Justiça Eleitoral (fls. 03v, 04v e 05v),
DETERMINO a notificação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, de aplicação subsidiária aos processos
eleitorais.
Ao Cartório Eleitoral para providências.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 103-20.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – PSB (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Elione Pereira Souza de Menezes
Tesoureiro(a): Maria Joselia Silva de Menezes Matias
DESPACHO
Restando infrutíferas diversas tentativas de notificar pessoalmente os representantes legais do Partido Socialista
Brasileiro – PSB de São Bento do Norte/RN, nos endereços fornecidos à Justiça Eleitoral (fls. 04v e 05v),
DETERMINO a notificação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, de aplicação subsidiária aos processos
eleitorais.
Ao Cartório Eleitoral para providências.

São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 106-72.2019.6.20.0052
Requerente: Solidariedade (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Daniel Ursulino Pereira
Tesoureiro(a): Kosma de Paula Lima de Castro Pereira
DESPACHO
Restando infrutíferas diversas tentativas de notificar pessoalmente os representantes legais do Solidariedade de
São Bento do Norte/RN, nos endereços fornecidos à Justiça Eleitoral (fls. 04v e 05v), DETERMINO a notificação
por edital, nos termos do art. 256 do CPC, de aplicação subsidiária aos processos eleitorais.
Ao Cartório Eleitoral para providências.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Proc. n° 20-38.2018.6.20.0052
Espécie: Prestação de contas – Exercício 2017
Requerente: Partido Republicano Brasileiro – PRB (Galinhos/RN)
Advogado(a): Daniel Ursulino Pereira (OAB/RN 8737)
DESPACHO
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Tendo em vista o Parecer de fl. 09, DETERMINO a intimação do Partido Republicano Brasileiro – PRB de
Galinhos/RN através do advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e
requerer, sob pena de preclusão, as provas que pretende produzir, especificando-as e demonstrando sua
relevância para o processo, a respeito das irregularidades apontadas pela Unidade Técnica, qual seja, “a
compensação do cheque n° 900003, em 17/05/2017, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que revela a
ocorrência de movimentação financeira no exercício 2017”. nos termos do art. 51, §2º c/c art. 38 da Resolução
TSE nº 23.464/2015.
Decorrido o prazo, remetam-se aos autos à Unidade Técnica para manifestação no prazo de 05 (cinco dias) e,
em seguida, ao Ministério Público Eleitoral para manifestar-se em igual prazo.
Abra-se vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e os documentos apresentados nos
autos, no prazo comum de 03 (três) dias; após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Ao Cartório Eleitoral para providências.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Proc. n° 24-75.2018.6.20.0052
Espécie: Prestação de Contas – Exercício 2017
Requerente: Partido Liberal – PL (Parazinho/RN)
Advogado(a): Jean Michel Pontes Guichard-Diot (OAB/RN 15374)
DESPACHO
Tendo em vista o Parecer de fl. 09, DETERMINO a intimação do Partido Liberal – PL de Parazinho/RN através
do advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e requerer, sob pena
de preclusão, as provas que pretende produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância para o
processo, a respeito das irregularidades apontadas pela Unidade Técnica, qual seja, “a compensação do cheque
n° 900001, em 25/04/2017, no valor de R$ 598,60 (quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), o que
revela a ocorrência de movimentação financeira no exercício 2017”, nos termos do art. 51, §2º c/c art. 38 da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
Decorrido o prazo, remetam-se aos autos à Unidade Técnica para manifestação no prazo de 05 (cinco dias) e,
em seguida, ao Ministério Público Eleitoral para manifestar-se em igual prazo.
Abra-se vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e os documentos apresentados nos
autos, no prazo comum de 03 (três) dias; após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Ao Cartório Eleitoral para providências.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n° 21-86.2019.6.20.0052
Requerente: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (Galinhos/RN)
Advogado(a): Anderson Ursulino de Souza (OAB/RN n° 10844)
DESPACHO
Tendo em vista a Certidão de fl. 11, e que, notificado para apresentar contas relativas às Eleições Gerais 2018
(fl. 04), o partido em epígrafe juntou declaração referente ao exercício financeiro de 2018 (fl. 10), DETERMINO a
notificação do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Galinhos/RN através do advogado constituído nos autos,
para, no prazo de 03 (três) dias, prestar as contas relativas às Eleições Gerais 2018 por meio do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, atendendo a todas as exigências do art. 56 e seguintes da Resolução
TSE n° 23.553/2017, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
Ao Cartório Eleitoral para providências.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas n° 129-18.2019.6.20.0052
Requerente: Avante (Pedra Grande/RN)
Advogado(a): Aldemir Elias de Morais Júnior (OAB/RN n° 6605)
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Avante de
Pedra Grande/RN referente ao exercício financeiro de 2018, em atendimento ao art. 32 da Lei nº 9.096/1995,
regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas
relativa ao exercício 2018 ou declaração de ausência de movimentação de recursos através do Sistema de
Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, conforme certidão de fl. 21, nos termos do art. 30, III e
IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 117-04.2019.6.20.0052
Requerente: Solidariedade – SD (Galinhos/RN)
Advogado(a): Silvania Matias Cavalcante (OAB/RN n° 10205)
DESPACHO
Nos termos do art. 45, incisos I a VIII, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, determino, pela ordem:
a) Publique-se Edital no Diário da Justiça Eletrônico, informando o órgão partidário e respectivos responsáveis
que apresentaram a presente Declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do Edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
b) Junte-se aos autos os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º
do art. 6º da resolução supra;
c) Certifique-se quanto às informações obtidas em outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
d) Manifeste-se a Unidade Técnica deste Cartório Eleitoral sobre as questões mencionadas nas alíneas “a” a “c”
deste Despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
e) Remeta-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
f) Em caso de impugnação, abra-se vistas aos interessados para se manifestarem no prazo comum de 03 dias
sobre as informações e documentos apresentados pelo impugnante.
g) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n° 140-47.2019.6.20.0052
Requerente: Partido da Mobilização Nacional – PMN (Caiçara do Norte/RN)
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Advogado(a): Daniel Ursulino Pereira (OAB/RN n° 8737)

DESPACHO

Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Partido da
Mobilização Nacional – PMN de Caiçara do Norte/RN referente ao exercício financeiro de 2018, em atendimento
ao art. 32 da Lei nº 9.096/1995, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas
relativa ao exercício 2018 ou declaração de ausência de movimentação de recursos através do Sistema de
Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, conforme certidão de fl. 32, nos termos do art. 30, III e
IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n° 51-58.2018.6.20.0052
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (São Bento do Norte/RN)
Advogado(a): Milton Duarte de Araujo (OAB/RN n° 535-A)
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas através do
Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA do Partido da Social Democracia Brasileira –
PSDB de São Bento do Norte/RN, referente ao exercício financeiro de 2017, em desobediência ao disposto no
art. 29, caput, c/c art. 65 da Resolução do TSE nº 23.464/2015.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado através do advogado constituído nos autos,
não apresentou a prestação de contas através do SPCA, conforme certidão de fl. 36, nos termos do art. 30, III e
IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas n° 85-33.2018.6.20.0052
Requerente: Partido dos Trabalhadores – PT (Pedra Grande/RN)
Advogado(a): José Augusto Pereira Barbosa (OAB/RN n° 1296) e João Bosco de Paiva (OAB/RN n° 1588)
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas através do
Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA do Partido dos Trabalhadores – PT de Pedra
Grande/RN, referente ao exercício financeiro de 2017, em desobediência ao disposto no art. 29, caput, c/c art. 65
da Resolução do TSE nº 23.464/2015.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado através do advogado constituído nos autos,
não apresentou a prestação de contas através do SPCA, conforme certidão de fl. 55, nos termos do art. 30, III e
IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº: 47-84.2019.6.20.0052
PROCESSO Nº: 47-84.2019.6.20.0052
PROTOCOLO Nº 3.309/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - MDB - PEDRA GRANDE
ADVOGADO(A): Jonatas Gonçalves Brandão (OAB/RN 15780)
CNPJ
: 06.696.641/0001-09
Nº CONTROLE: P15000417892RN7055887
DATA ENTREGA: 05/04/2019 às 10:44:58
DATA GERAÇÃO: 13/01/2020 às 11:46:40
TIPO: FINAL
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1.

FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1.

Prazo de entrega

1.1.1.

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 - 09 a 13/09/2018).
1.1.2.

Prestação de contas final

Prestação de contas entregue em 05/04/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.

Peças integrantes:

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
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. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME
DO PERÍODO
REPRESENTANTE
GESTÃO
JOAO BATISTA DA 17/08/2018
COSTA - 786.130.514- 07/10/2018
72

-

SGIP
NOME
DO
REPRESENTANTE
-

PERÍODO
GESTÃO
-

Em consulta ao ELO, foi constatado tratar-se de erro de digitação, uma vez que nesse sistema, em que pese
coincidente o número do CPF, o eleitor foi cadastrado como “JOÃO BATISTA DA COSTA OLIVEIRA”, assinado
o extrato da prestação de contas como tal.

3.

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

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.

4.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS

4.1.
As informações constantes de recibo de doação emitido pelo SPCA não conferem com aquelas
registradas nas doações recebidas:
RECIBO ELEITORAL
INFORMAÇÃO DIVERGENTE OU INCOMPLETA
P15000417892RN000001
Não consta no SPCA
¹ Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).
4.2.
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.
4.3.

Confronto com a prestação de contas parcial

Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
DATA
DOADOR
RECIBO ELEITORAL²
VALOR (R$)
%¹
REINALDO ATALIBA BEZERRIL
P15000417892RN000001A
500,00
100,
17/08/201
00
8
¹ Representatividade da doação
² Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).
5.

APROFUNDAMENTO DO EXAME DE GASTOS ELEITORAIS

5.1.
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.
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EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES

Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se esta
analista pela intimação do prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três) dias (art. 72,
§1° da Resolução TSE n° 23.553/2017) acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.2, 3.1, 4.1 a 4.3 e 5.1.
É o parecer.
São Bento do Norte/RN, 23 de janeiro de 2020.
Ilany Kathariny Costa de Andrade
Chefe de Cartório
Prestação de Contas n° 47-84.2019.6.20.0052
Partido: Movimento Democrático Brasileiro – MDB (Pedra Grande)
Presidente: Joelson Dantas Pereira
Tesoureiro(a): João Batista da Costa Oliveira
Advogado(a): Jonatas Gonçalves Brandão (OAB/RN 15780)
INTIMAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.
INTIMA o partido em epígrafe na pessoa de seus representantes e/ou advogados, para, querendo, se manifestar
no prazo de 03 (três) dias, sob pena de preclusão, acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.2, 3.1, 4.1 a 4.3 e 5.1 do Parecer Técnico Preliminar emitido
nos autos da Prestação de Contas cadastrada nesta jurisdição sob o número 47-84.2019.6.20.0052, podendo ser
apresentados, em resposta, esclarecimentos/justificativas, acompanhados, se for o caso, dos documentos
comprobatórios necessários, bem como de nova Prestação de Contas, desta feita com status de Retificadora,
contendo as alterações cabíveis, se for o caso, nos termos do art. 72, §1º c/c art. 101 da Resolução TSE n°
23.553/2017. O não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas ou em sua desaprovação.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e três dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (23/01/2020). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório
Ref.: CMR n° 108-76.2018.6.20.0052
Requerido: Maria Betânia da Silva
DESPACHO
Restando infrutífera a tentativa de citar pessoalmente a mesária Maria Betânia da Silva, no endereço fornecido à
Justiça Eleitoral (fls. 03v), DETERMINO a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, de aplicação
subsidiária aos processos eleitorais.
Ao Cartório Eleitoral para providências.
São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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Ref.: Prestação de Contas n° 101-84.2018.6.20.0052
Interessado: Movimento Democrático Brasileiro – MDB (Galinhos/RN)
Presidente: Egídio Dantas de Medeiros Filho
Tesoureiro(a): Mario Helison da Silva Lima
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Galinhos/RN referente às Eleições Suplementares 2016, em
desrespeito ao disposto nos art. 42, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha relativa às Eleições Suplementares 2016, ou da
sua ausência, nos termos do art. 45, §4° da Resolução TSE nº 23.463/2015, DETERMINO, sucessivamente:
a) a instrução dos 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;
b) a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emitir parecer no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas;
c) ao final, voltem os autos conclusos para julgamento.
Diligencie-se. Publique-se.

São Bento do Norte/RN, 22 de janeiro de 2020.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n° 10-57.2019.6.20.0052
Partido: Podemos (Galinhos/RN)
Presidente: Eliete Freire de Oliveira Maciel
Tesoureiro(a): Josean Freire Maciel
Advogado(a): Pedro Henrique de Oliveira Moura (OAB/RN N° 13112)
INTIMAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.

INTIMA o partido em epígrafe na pessoa de seus representantes e/ou advogados, para, querendo, se manifestar
no prazo de 03 (três) dias, sob pena de preclusão, acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.1, 2.1 a 2.5, e 3.1 do Parecer Técnico Preliminar emitido
nos autos da Prestação de Contas cadastrada nesta jurisdição sob o número 10-57.2019.6.20.0052, podendo ser
apresentados, em resposta, esclarecimentos/justificativas, acompanhados, se for o caso, dos documentos
comprobatórios necessários, bem como de nova Prestação de Contas, desta feita com status de Retificadora,
contendo as alterações cabíveis, se for o caso, nos termos do art. 72, §1º c/c art. 101 da Resolução TSE n°
23.553/2017. O não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas ou em sua desaprovação.

CUMPRA-SE.

Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e três dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (23/01/2020). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.

ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório
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Prestação de Contas n° 52-09.2019.6.20.0052
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB (Pedra Grande/RN)
Presidente: Madson Erek Xavier Bezerra
Tesoureiro(a): Elaine Cristina Xavier Bezerra
Advogado(a): Estéferson Ubarana Gomes da Silva (OAB/RN n° 9979) e Darlyelson Carlos Dias B. dos Santos
(OAB/RN n° 16116)
INTIMAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.
INTIMA o partido em epígrafe na pessoa de seus representantes e/ou advogados, para, querendo, se manifestar
no prazo de 03 (três) dias, sob pena de preclusão, acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.2 e 2.1 a 2.5 do Parecer Técnico Preliminar emitido nos
autos da Prestação de Contas cadastrada nesta jurisdição sob o número 52-09.2019.6.20.0052, podendo ser
apresentados, em resposta, esclarecimentos/justificativas, acompanhados, se for o caso, dos documentos
comprobatórios necessários, bem como de nova Prestação de Contas, desta feita com status de Retificadora,
contendo as alterações cabíveis, se for o caso, nos termos do art. 72, §1º c/c art. 101 da Resolução TSE n°
23.553/2017. O não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas ou em sua desaprovação.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e três dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (23/01/2020). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório
Prestação de Contas n° 28-78.2019.6.20.0052
Partido: Democratas – DEM (Galinhos/RN)
Presidente: Dário Fernandes do Nascimento
Tesoureiro(a): Valdir Freire Siqueira
Advogado(a): Einstein Albert Siqueira Barbosa (OAB/RN N° 3408)
INTIMAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.
INTIMA o partido em epígrafe na pessoa de seus representantes e/ou advogados, para, querendo, se manifestar
no prazo de 03 (três) dias, sob pena de preclusão, acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.2, 3.1, 4.1 e 5.1 do Parecer Técnico Preliminar emitido nos
autos da Prestação de Contas cadastrada nesta jurisdição sob o número 28-78.2019.6.20.0052, podendo ser
apresentados, em resposta, esclarecimentos/justificativas, acompanhados, se for o caso, dos documentos
comprobatórios necessários, bem como de nova Prestação de Contas, desta feita com status de Retificadora,
contendo as alterações cabíveis, se for o caso, nos termos do art. 72, §1º c/c art. 101 da Resolução TSE n°
23.553/2017. O não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas ou em sua desaprovação.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e três dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (23/01/2020). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório
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Prestação de Contas n° 36-55.2019.6.20.0052
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: Cantuário do Nascimento Júnior
Tesoureiro(a): Edson Ramon de Freitas Tavares
Advogado(a): Estéferson Ubarana Gomes da Silva (OAB/RN n° 9979) e Darlyelson Carlos Dias B. dos Santos
(OAB/RN n° 16116)
INTIMAÇÃO

De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.
INTIMA o partido em epígrafe na pessoa de seus representantes e/ou advogados, para, querendo, se manifestar
no prazo de 03 (três) dias, sob pena de preclusão, acerca das inconsistências identificadas pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais indicadas nos itens 1.2, 3.1, 3.2 e 4.1 do Parecer Técnico Preliminar emitido nos
autos da Prestação de Contas cadastrada nesta jurisdição sob o número 36-55.2019.6.20.0052, podendo ser
apresentados, em resposta, esclarecimentos/justificativas, acompanhados, se for o caso, dos documentos
comprobatórios necessários, bem como de nova Prestação de Contas, desta feita com status de Retificadora,
contendo as alterações cabíveis, se for o caso, nos termos do art. 72, §1º c/c art. 101 da Resolução TSE n°
23.553/2017. O não atendimento às diligências propostas pode ensejar o julgamento das contas como não
prestadas ou em sua desaprovação.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos vinte e três dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (23/01/2020). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório

58ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-75.2018.6.20.0058
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO Nº 04/2020
PRESTAÇÕES DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
PRAZO: 3 DIAS
A Exma. Dra. ADRIANA SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em respondência na 58ª Zona de Mossoró,
circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, nos termos do art. 45, inciso I, da
Res. TSE nº 23.546/2017, que o Partido Liberal – PL (antigo Partido da República - PR), por seus dirigentes no
município de Baraúna, apresentou declaração de ausência de movimentação financeira, referente ao exercício
financeiro de 2017, a qual tramita nos autos do Processo de Prestação de Contas n° 81-75.2018.6.20.0058.
A partir da data de publicação deste Edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RN, passa a correr o prazo de
03 (três) dias para impugnação, o que pode ser feito por qualquer interessado, por meio de petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no exercício de 2017 pelo partido impugnado.
E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, ADRIANA
SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em respondência na 58ª Zona. Dado e passado nesta cidade, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte) Eu, (Jailson Cardoso da Costa), Chefe de
Cartório Eleitoral desta 58ª Zona, digitei e conferi.
Adriana Santiago Bezerra
Juíza Eleitoral em substituição na 58ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 117-20.2018.6.20.0058
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO Nº 05/2020
PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES GERAIS DE 2018
PRAZO: 3 DIAS
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A Exma. Dra. ADRIANA SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em respondência na 58ª Zona de Mossoró,
circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc…
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, nos termos do art. 59 da Resolução
TSE n°. 23.553/2017, que o Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido da Mulher Brasileira – PMB de
Baraúna/RN apresentou as prestações de contas finais da campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2018,
Processo N° 117-20.2018.20.0058, as quais estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/prestacao-de-contas-eleicoes-2018, ficando
cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado,
poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada
dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, ADRIANA
SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral em respondência na 58ª Zona. Dado e passado nesta cidade, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte) Eu, (Jailson Cardoso da Costa), Chefe de
Cartório Eleitoral desta 58ª Zona, digitei e conferi.
Adriana Santiago Bezerra
Juíza Eleitoral em substituição na 58ª Zona Eleitoral

67ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO
Ação Penal n.º 22-34.2016.6.20.0066, protocolo n.º 25.398/2016 (SADP)
Assunto: Ação Penal – Direito Eleitoral – Pedido de Condenação Criminal
Autor: Ministério Público Eleitoral – MPE
Réu(s): JOÃO DA SILVA ALVES E OUTROS
Advogado(s): MARCO POLO CAMARA BATISTA DA TRINDADE, OAB/RN 3614
DESPACHO
Vistos etc.
Homologo o pedido de dispensa formulado pelo Ministério Público Eleitoral (fl. 393) em relação às
testemunhas FAGNER DA SILVA MACEDO e GEYSON ANDRADE DE LIRA.
Expeça-se carta precatória para o Juízo Eleitoral da 1ª Zona – Natal/RN, por meio do Sistema Processo
Judicial Eletrônico – PJE, para oitiva, no Juízo Deprecado, da testemunha ANTONIO BAIXINHO DA SILVA
FILHO, qualificada nos autos, ressaltando-se que a expedição da carta precatória não suspende a instrução
criminal (art. 222 do CPP).
Intime-se o acusado, por seu advogado, via DJE (vide Súmula n.º 273 do STJ).
Publique-se no DJE.
Ciência pessoal ao MPE.
Nísia Floresta, 23 de janeiro de 2020.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª ZE

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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