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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018
Altera a Resolução nº 4, de 12 de março de 2018, que dispõe sobre a estrutura, o funcionamento e a criação de
postos de atendimento ao eleitor, regulamentados pela Resolução TSE nº 23.520, de 1º de junho de 2017, e
Resolução TSE nº 23.539, de 7 de dezembro de 2017, no âmbito deste Tribunal.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das suas atribuições legais e
regimentais, e
Considerando as disposições contidas na Resolução TSE nº 23.539, de 7 de dezembro de 2017;
Considerando o que consta do PA n.º 0600050-83.2018.6.20.0000 (PJe) e do PAE protocolado sob o nº
13136/2017;
CAPÍTULO I
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O art. 11, caput e §3º da Resolução nº 4, de 12 de março de 2018 passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 11. Ficam criados os Postos de Atendimento ao Eleitor nos municípios de Parnamirim, Santana do Matos e
Natal/RN.
§ 3º. O Posto de Atendimento do município de Natal/RN ficará sob a administração da 4ª Zona Eleitoral, com
sede no mesmo município, e funcionará no mesmo horário do Fórum Eleitoral da Capital;
Art. 2º. Em virtude das alterações referidas no artigo anterior, as disposições inicialmente contidas no parágrafo
3º, passarão a constar no parágrafo 4º.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, 04 de outubro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rego
Presidente
Desembargador Cornélio Alves
Vice-Presidente e Corregedor
Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz André Luís de Medeiros Pereira
Juiz José Dantas de Paiva
Juiz Luís Gustavo Alves Smith
Juiz Wlademir Soares Capistrano
Doutora Cibele Benevides Guedes da Fonseca
Procuradora Regional Eleitoral
RESOLUÇÃO N.º 39, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.
Fixa data e aprova as instruções para realização de Novas Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
município de Pendências/RN.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que
lhe confere o art. 30, IV e XVI, XVII, do Código Eleitoral, e art. 17, XXIV e XXV do Regimento Interno deste
Tribunal,
Considerando a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, nos autos do Recurso Eleitoral na Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo nº 513-98.2016.6.20.0047, que determinou a realização de novas eleições, nos
termos do art. 224, §3º do Código Eleitoral, com eficácia imediata da decisão após publicação do acórdão, tendo
este sido publicado no DJe de 02.08.2018;
Considerando a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral que negou seguimento à Ação Cautelar nº
0600809-05.2018.6.00.0000, na qual se pleiteava a concessão de efeito suspensivo ao acórdão proferido, nos
autos do RE nº 513-98, por este Regional;
Considerando a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da expressão “após o trânsito em julgado”,
contida no §3º do art. 224 do Código Eleitoral, no julgamento da ADI 5.525, consentânea com o decidido pelo
TSE nos embargos de declaração no RESPE nº 139-25.2016/RS, Rel. Min. Henrique Neves, de 28.11.2016;
Considerando as disposições contidas na Resolução TSE n.º 23.280/2010, com a redação dada pela Resolução
TSE nº. 23.393/2013, que estabelece instruções para a realização de eleições suplementares;
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Considerando a Portaria TSE nº 883, de 28 de setembro de 2018, que estabelece o calendário de realização de
eleições suplementares em 2019 e altera a Portaria TSE nº 796/2017, que aprovou datas para realização de
eleições suplementares em 2018;
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 0601469-41.2018.6.20.0000 – PJe;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS ELEIÇÕES
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Designar o dia 25 de novembro de 2018, domingo, para a realização da Eleição para os cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Pendências/RN, para o exercício de mandato até 31 de dezembro de
2020.
Art. 2º À referida Eleição serão aplicadas, no que couber, a legislação eleitoral vigente, as instruções que
regulamentam as eleições municipais de 2016, expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e as disposições
contidas nesta Resolução.
Parágrafo único. Os prazos para prática de atos eleitorais são os fixados nesta Resolução, bem assim no
Calendário Eleitoral em anexo, mantidos, no entanto, os prazos processuais previstos na legislação eleitoral,
notadamente aqueles insertos na Lei Complementar nº 64/90 e na Lei nº 9.504/97, podendo o juiz eleitoral
reduzi-los desde que preservadas as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
Art. 3º Estarão aptos a votar os eleitores constantes do cadastro eleitoral em situação regular, com domicílio
eleitoral no Município de Pendências até o dia 27 de junho de 2018, e que permaneçam nessa situação até a
data do pleito.
Art. 4º O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral na data da realização das eleições deverá apresentar,
no prazo legal, justificativa dirigida ao juiz da zona eleitoral onde é inscrito.
Parágrafo único. O requerimento de justificativa poderá ser preenchido e entregue em qualquer cartório eleitoral
ou central de atendimento do eleitor, dispensada a intermediação da Corregedoria Regional Eleitoral, ou enviado
diretamente por meio do sistema Justifica, disponível na página da Internet do TRE/RN (www.tre-rn.jus.br).
Art. 5º Poderá participar da eleição suplementar o partido político que tenha registrado seu estatuto no Tribunal
Superior Eleitoral até um ano antes do pleito e que, até a data da convenção, tenha constituído órgão de direção
no Município de Pendências, devidamente anotado neste Tribunal Regional Eleitoral.
SEÇÃO II
DA PREPARAÇÃO DAS ELEIÇÕES
Art. 6º A partir de 26 de outubro até 29 de novembro de 2018, o Cartório da 47ª Zona Eleitoral funcionará das 13
às 19 horas nos dias úteis, com expediente interno de 13 às 14 horas, e das 15 às 19 horas aos sábados,
domingos e feriados.
Art. 7º Poderão ser mantidas as mesas receptoras e a junta eleitoral que funcionaram nas Eleições Gerais pleito
de 2018, facultado ao Juiz Eleitoral determinar as substituições que se fizerem necessárias, nos termos da lei
eleitoral.
Art. 8º As mesas receptoras de votos serão constituídas por quatro integrantes, sendo um Presidente, um
Primeiro e Segundo Mesários e um Secretário, a serem convocados e nomeados pelo Juiz Eleitoral até 6 de
novembro de 2018.
Parágrafo único. É facultada a nomeação de eleitores para apoio logístico, em número e pelo período
necessário, para atuarem como auxiliares dos trabalhos eleitorais e cumprirem outras atribuições a critério do
Juiz Eleitoral.
Art. 9º O Juiz Presidente da Junta Eleitoral poderá nomear os membros e demais componentes da Junta
Eleitoral, publicando-se o respectivo edital no Diário de Justiça Eletrônico até o dia 6 de novembro de 2018.
Art. 10. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte poderá autorizar que seja ultrapassado o
quantitativo de 450 (quatrocentos e cinqüenta) eleitores na urna, por meio de agregação de seções eleitorais,
visando a racionalização dos trabalhos, desde que não importe em prejuízo à votação.
Art. 11. Não serão instaladas Mesas Receptoras de Justificativa no dia do pleito.
§1º O eleitor que deixar de votar por não se encontrar em seu domicílio eleitoral poderá justificar sua ausência
até 25 de janeiro de 2019, por meio de requerimento formulado perante a zona eleitoral em que se encontrar, a
qual providenciará sua remessa ao juízo competente, ou enviado diretamente por meio do sistema Justifica,
disponível na página da Internet do TRE/RN (www.tre-rn.jus.br).
§2º Para o eleitor que se encontrar no exterior na data do pleito, o prazo de que trata o caput será de 30 dias,
contado do seu retorno ao País.
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CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS
Art. 12. As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito e a
formação de coligações serão realizadas no período de 18 a 23 de outubro de 2018, obedecidas as normas
contidas no estatuto partidário, encaminhando-se a via da ata digitada e devidamente assinada ao Juízo
Eleitoral, acompanhada de cópia da lista de presença dos convencionados com as respectivas assinaturas.
CAPÍTULO III
DO REGISTRO DE CANDIDATURAS
SEÇÃO I
DOS CANDIDATOS
Art. 13. Poderão concorrer aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito aqueles que possuírem domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo mínimo de um ano antes da data da eleição e estiverem com a filiação
partidária deferida no mínimo seis meses antes da mesma data, ressalvado prazo maior estabelecido no estatuto
da agremiação, observadas as demais condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade.
§1º No caso de ser necessária a desincompatibilização, o candidato deverá se afastar do cargo gerador de
inelegibilidade nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes a sua escolha em convenção partidária.
§2º Aqueles que deram causa à nulidade da eleição não poderão participar da renovação do pleito.
SEÇÃO II
DO REGISTRO DE CANDIDATURAS
Art. 14. O prazo para entrega, no Cartório Eleitoral, do requerimento de registro de candidatura pelos partidos
políticos e coligações encerrar-se-á, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 26 de outubro de 2018.
§1º No mesmo dia que receber os pedidos, o Juízo Eleitoral providenciará a publicação do edital no Cartório,
para ciência dos interessados, passando a correr os prazos do art. 3º e seguintes da Lei Complementar n.º
64/90.
§2º Os prazos a que refere o §1º são peremptórios e contínuos e não se suspendem aos sábados, domingos e
feriados.
§3º O pedido de registro deverá ser gerado obrigatoriamente em meio digital e impresso pelo sistema
disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§4º Na hipótese de o partido ou a coligação não requerer o registro de filiado escolhido em convenção, este
poderá fazê-lo individualmente perante o Juízo Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas seguintes à publicação das listas pela Justiça Eleitoral.
Art. 15. As impugnações ao registro de candidatura serão decididas juntamente com o pedido de registro em
uma única decisão e seguirão o rito do art. 3º e seguintes da Lei Complementar n.º 64/1990.
Art. 16. A partir da publicação da sentença passará a correr o prazo de 3( três) dias para a interposição de
recurso para este Tribunal.
Parágrafo único. Na mesma data em que for protocolizada a petição de recurso terá início o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação de contrarrazões, intimado o recorrido em cartório.
Art. 17. No caso de recurso, após o devido processamento, os autos serão remetidos imediatamente a este
Tribunal, inclusive por portador, se houver necessidade decorrente da exiguidade de prazo, correndo as
despesas do transporte por conta do recorrente, sendo o feito distribuído no mesmo dia em que for protocolizado
e encaminhado à Procuradoria Regional Eleitoral, para emissão de parecer em até 2 (dois) dias. O relator terá o
prazo de 3 (três) dias para apresentar o processo a julgamento, independentemente de publicação de pauta (art.
10, Lei Complementar nº 64/1990).
CAPÍTULO IV
DA PESQUISA ELEITORAL
Art. 18. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas a registrar, junto ao Juízo da 47ª Zona Eleitoral –
Pendências/RN, para cada pesquisa, até cinco dias antes da divulgação, as informações previstas pelo art. 33 da
Lei 9.504/97.
CAPÍTULO V
DA PROPAGANDA ELEITORAL
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Art. 19. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir do dia 29 de outubro de 2018, observados, em
todas as suas modalidades, os prazos fixados no Calendário Eleitoral anexo a esta Resolução.
§1º Não haverá propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, sendo admitidos todos os demais meios
legalmente previstos.
§2º A propaganda eleitoral do novo pleito será regulada, no que couber, pela Resolução TSE n.º 23.457/2015 e
pela Lei 9.504/97, inclusive quanto aos respectivos prazos processuais.
CAPÍTULO VI
DAS CONTAS ELEITORAIS
Art. 20. A prestação de contas, que deverá espelhar a movimentação financeira da campanha eleitoral, será feita
de acordo com o Sistema de Prestação de Contas especificamente elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a renovação das eleições, denominado “Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) – Eleição
Suplementar 2016”, e encaminhada, pelos candidatos e partidos, até o dia 5 de dezembro de 2018.
CAPÍTULO VII
DA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS
Art. 21. A data da diplomação do Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos será fixada em ato próprio pelo Juiz Eleitoral,
obedecido o prazo limite de 19 de dezembro de 2018.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. A primeira via da Ata Geral da Eleição será arquivada no Cartório Eleitoral, e a segunda, com os
respectivos anexos, ficará em local designado pelo Presidente da Junta Eleitoral responsável pela totalização,
pelo prazo de 3 (três) dias, para exame dos partidos políticos e das coligações interessadas.
Parágrafo único. Findo o prazo previsto no caput, os partidos políticos e as coligações poderão apresentar
reclamações, no prazo de 2 (dias), as quais serão decididas pela Junta Eleitoral, em igual prazo.
Art. 23. Fica aprovado, para a eleição suplementar de Pendências, o Calendário Eleitoral constante do Anexo
único que integra a presente Resolução.
Art. 24. A Assessoria de Comunicação deste Regional e o Juiz Eleitoral da 47ª Zona deverão dar ampla
divulgação do conteúdo da presente norma.
Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral competente.
Art. 26. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, em Natal, 10 de outubro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
Desembargador Cornélio Alves
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz José Dantas de Paiva
Juiz André Luís de Medeiros Pereira
Juiz Luís Gustavo Alves Smith
Juiz Wlademir Soares Capistrano
Doutora Cibele Benevides Guedes da Fonseca
Procuradora Regional Eleitoral

Anexo
CALENDÁRIO ELEITORAL – RESOLUÇÃO TRE/RN nº 39/2018
(Novas Eleições no Município de Pendências – 25 de novembro de 2018)
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MAIO DE 2018
25 de maio de 2018 – Sexta-feira
(6 meses antes)
1.
Data até a qual todos os partidos que pretendam participar das Eleições Suplementares de Pendências
devem ter obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 4º).
2.
Data até a qual os que pretendam ser candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas
Novas Eleições devem ter domicílio eleitoral na circunscrição (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).
3.
Data até a qual os que pretendam ser candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de
Pendências devem estar com a filiação deferida no âmbito partidário, desde que o estatuto partidário não
estabeleça prazo superior (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).
JUNHO DE 2018
27 de junho de 2018 – Quarta-feira
(151 dias antes)
1.
Data até a qual os eleitores aptos a votar deverão estar regularmente inscritos (Lei nº 9.504/97,
art. 91, caput).
2.
Data até a qual serão considerados os pedidos de alteração de local de votação de eleitor que
mudou de residência dentro do município, com vistas à votação nas novas eleições.
3.
Data até a qual será considerado o requerimento para Seção Eleitoral Especial de eleitor com
deficiência ou mobilidade reduzida, com vistas à votação nas novas eleições.
OUTUBRO DE 2018
18 de outubro de 2018 - Quinta-feira
(38 dias antes)
1.
Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e
escolher os candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito (Lei n.º 9.504/97, art. 8º, caput).
2.
Data a partir da qual os feitos eleitorais das eleições suplementares terão prioridade para a participação
do Ministério Público e do Juiz Eleitoral, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança
(Lei nº 9.504/97, art. 94, caput).
3.
Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral e
as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos possíveis
candidatos, para conhecimento público, ficam obrigadas a registrar, no juízo eleitoral competente para o registro
das respectivas candidaturas, as informações previstas em lei e em instruções expedidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
4.
Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou
à coligação atingidos, ainda de que forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidas por qualquer veículo de comunicação social (Lei 9.504/97, art. 58,
caput).
5.

Início do período para nomeação dos membros das Mesas Receptoras de Votos.

23 de outubro de 2018 - Terça-feira
(33 dias antes)
1.
Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre as coligações e escolha dos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito.
24 de outubro de 2018 – Quarta-feira
(32 dias antes)
1.
Último dia para o candidato escolhido em convenção desincompatibilizar-se, observada a data de
escolha em convenção.
26 de outubro de 2018 – Sexta-feira
(30 dias antes)
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1.
Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem no Cartório Eleitoral, até às 19 horas, o
requerimento de registro de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito.
2.
Último dia para a afixação do edital dos candidatos que requereram registro, observada a data do
recebimento do pedido.
3.
Data a partir da qual o Cartório Eleitoral funcionará nos dias úteis das 13 às 19 horas, com expediente
interno de 13 às 14 horas, e permanecerá aberto, em regime de plantão, aos sábados, domingos e feriados, das
15 às 19 horas (LC nº 64/90, art. 16).
4.
Data a partir da qual a divulgação de atos judiciais e as intimações referentes aos Processos de
Registro de Candidaturas, Representações, Reclamações e Pedidos de Resposta, bem como as Prestações de
Contas de candidatos, serão publicadas no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.
5.
Último dia para a afixação, no Cartório Eleitoral, dos nomes dos membros indicados para comporem a
Junta Eleitoral.
6.

Data a partir da qual é vedado aos candidatos participarem de inaugurações de obras públicas.

7.
Data a partir da qual é vedada, na realização das inaugurações, a contratação de shows artísticos
pagos com recursos públicos.
8.
Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as condutas descritas no art. 71, incisos V e VI,
alínea “a”, da Lei nº 9.504/97.
29 de outubro de 2018 – Segunda-feira
(27 dias antes)
1.

Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput).

2.
Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e
utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8 às 24 horas (Lei nº 9.504/97, art. 39, §4º).
3.
Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na Internet, vedada a veiculação de qualquer
tipo de propaganda paga (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A e art. 57-C, caput).
4.
Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos ou as coligações podem fazer funcionar, das 8
às 22 horas, alto falantes ou amplificadores de voz, nas suas sedes ou em veículos (Lei nº 9.504/97, art. 39, §3º).
30 de outubro de 2018 – Terça-feira
(26 dias antes)
1.
Último dia, observado o prazo de quarenta e oito horas contadas da publicação do edital de
candidaturas requeridas, para os candidatos escolhidos em convenção solicitarem seus registros ao Juízo
Eleitoral competente, até as 19 horas, caso os partidos políticos ou coligações não os tenha requerido.
2.
Último dia para a afixação do edital dos candidatos que requereram registro individual, observada a data
do recebimento do pedido.

31 de outubro de 2018 – Quarta-feira
(25 dias antes)
1.
Data a partir da qual os nomes de todos aqueles que constem do edital/lista de registros de candidatura
publicado deverão ser incluídos nas pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos ao
entrevistado.
2.
Último dia para os partidos políticos impugnarem, em petição fundamentada, os nomes das pessoas
indicadas para compor a Junta Eleitoral.
NOVEMBRO DE 2018
02 de novembro de 2018 – Sexta–feira
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(23 dias antes)
1.

Último dia para impugnar os pedidos de registro requeridos, observada a publicação do edital.

2.
Último dia para a publicação do anúncio da data da nomeação dos componentes das Mesas Receptoras
de Votos.
04 de novembro de 2018 – Domingo
(21 dias antes)
1.
edital.

Último dia para impugnar os pedidos de registro individuais requeridos, observada a publicação do

06 de novembro de 2018 – Terça-feira
(19 dias antes)
1.
Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, exceto os
impugnados, devem ser julgados pelo Juiz Eleitoral e publicadas as respectivas decisões.
2. Último dia para a designação dos locais de votação, assim como da nomeação dos membros das respectivas
Mesas Receptoras de Votos.
3. Último dia para o pedido de registro de candidatura às eleições majoritárias na hipótese de substituição,
exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esta data,
observado, em qualquer situação, o prazo de até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deu
origem à substituição (Lei n.º 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º).
07 de novembro de 2018 – Quarta-feira
(18 dias antes)
1.
Último dia para os partidos políticos e coligações reclamarem da nomeação dos membros das Mesas
Receptoras de Votos, observado o prazo de dois dias da nomeação.
08 de novembro de 2018 – Quinta-feira
(17 dias antes)
1.
Último dia para os partidos políticos reclamarem da designação da localização das Mesas Receptoras
de Votos, observado o prazo de três dias contados da publicação.
09 de novembro de 2018 – Sexta-feira
(16 dias antes)
1.
Último dia para o Juiz Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação dos
membros das Mesas Receptoras de Votos, observado o prazo de 48 horas da respectiva protocolização.
2.
Último dia para a publicação da nomeação dos membros das Juntas Eleitorais no DJe.
10 de novembro de 2018 – Sábado
(15 dias antes)
1.
Data em que todas as impugnações sobre pedidos de registro apresentados pelos partidos políticos e
coligações devem estar decididas pelo Juiz Eleitoral juntamente com o pedido de registro.

12 de novembro de 2018 – Segunda-feira
(13 dias antes)
1.
Data em que todas as impugnações sobre os pedidos de registro individuais devem
estar decididas pelo Juiz Eleitoral juntamente com o pedido de registro.
15 de novembro de 2018 – Quinta-feira
(10 dias antes)
1.

Último dia para o Juiz Eleitoral publicar edital contendo a composição da Junta Eleitoral.
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18 de novembro de 2018 – Domingo
(7 dias antes)
1.
Último dia para os partidos políticos e coligações oferecerem impugnação motivada aos nomes dos
escrutinadores e aos componentes da Junta Eleitoral, constante do edital publicado.
20 de novembro de 2018 – Terça-feira
(5 dias antes)
1.
Data em que todos os recursos sobre os pedidos de registro de candidatos devem estar julgados pelo
TRE e publicadas as respectivas decisões.
2.

Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito.

3.
Data a partir da qual e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser
preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
23 de novembro de 2018 – Sexta-feira
(2 dias antes)
1.
Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem aos juízos eleitorais os nomes das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais para fiscais e delegados.
2.
Último dia para a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização
de aparelhagem de sonorização fixa, entre 8 horas e 24 horas, com exceção do comício de encerramento da
campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas.
3.
Último dia para divulgação paga na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por
edição, para cada candidato, partido político ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e um quarto
de página de revista ou tablóide.
24 de novembro de 2018 – Sábado
(1 dia antes)
1.
Último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as
22 horas.
2.

Último dia para a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda política.

3.

Último dia para a propaganda na internet.

DIA DA ELEIÇÃO
25 de novembro de 2018 – Domingo
Às 7h
Instalação da seção eleitoral
Às 8h
Início da votação
Às 17h
Encerramento da votação
Após as 17 h
- Emissão do boletim de urna e início da apuração dos resultados.
- Elaboração da Ata Geral das Eleições em 2 vias.
- Publicação de comunicado para que os partidos políticos e coligações compareçam ao Cartório Eleitoral para
exame da Ata Geral da Eleição, seus anexos e documentos de votação nos dias designados.
26 de novembro de 2018 – Segunda-feira
(1 dia depois)
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1.
Último dia para que o TRE publique em sua página da Internet os dados da votação, especificados por
seção eleitoral, e as tabelas de correspondência entre urna e sessão.
27 de novembro de 2018 – Terça-feira
(2 dias depois)
1.
Último dia do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou
em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
2.
Início do prazo de 3 (três) dias para exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos, pelos partidos
e coligações interessados.
3.
Data até o qual os feitos eleitorais terão prioridade para participação do Ministério Público e dos Juízes
de todas as instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
28 de novembro de 2018 – Quarta-feira
(3 dias depois)
1.
Último dia para o mesário que abandonar os trabalhos durante a votação apresentar ao Juiz Eleitoral
sua justificativa.
2. Último dia do prazo para conclusão dos trabalhos de apuração pela Junta Eleitoral.
29 de novembro de 2018 – Quinta-feira
(4 dias depois)
1.
Data a partir da qual o Cartório da 47ª Zona Eleitoral não mais permanecerá aberto aos sábados,
domingos e feriados.
30 de novembro de 2018 – Sexta-feira
(5 dias depois)
1.
Último dia para exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos, pelos partidos políticos e
coligações interessados.
DEZEMBRO DE 2018
04 de dezembro de 2018 – Terça-feira
(9 dias depois)
1.
Último dia do prazo para os partidos políticos e coligações apresentarem reclamação contra o resultado
da eleição.
05 de dezembro de 2018 – Quarta-feira
(10 dias depois)
1.
Último dia do prazo para os candidatos e partidos políticos encaminharem ao Juiz Eleitoral as
prestações de contas.
2.
caso.

Último dia para a retirada das propagandas relativas às eleições, com a restauração do bem, se for o

3.

Último dia para o mesário que faltou à votação apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral.

06 de dezembro de 2018 – Quinta-feira
(11 dias depois)
1.
Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem contestação sobre eventuais
reclamações relativas ao resultado da eleição apresentadas durante o período de exame da Ata Geral da Eleição
e respectivos anexos.
11 de dezembro de 2018 – Terça-feira
(16 dias depois)
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1.
Último dia para a Junta Eleitoral decidir sobre as reclamações contra o resultado das eleições e
apresentar aditamento à Ata Geral da Eleição, com proposta das modificações que julgar procedentes ou com a
justificativa da improcedência das argüições.
2.

Último dia para a proclamação dos eleitos.

17 de dezembro de 2018 – Segunda-feira
(22 dias depois)
1.
Último dia do prazo para publicação no Mural Eletrônico da decisão que julgar as contas dos candidatos
eleitos.
2.
Data a partir da qual a divulgação de atos judiciais e as intimações processuais não mais serão
publicadas no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.
19 de dezembro de 2018 – Quinta-feira
(24 dias depois)
Último dia para a diplomação dos eleitos.
2.
Último dia para os partidos e coligações solicitarem os arquivos de log dos sistemas de totalização,
cópia dos boletins de urna, do log das urnas e dos arquivos com o Registro Digital do Voto.
3.
Data a partir da qual não há mais necessidade de preservação e guarda dos documentos e materiais
produzidos nas eleições suplementares, dos meios de armazenamento de dados utilizados pelos sistemas
eleitorais, bem como das cópias de segurança dos dados, desde que não haja recurso envolvendo as
informações neles contidas.
4.
carga.

Data a partir da qual poderão ser retirados os lacres das urnas eletrônicas e dos cartões de memória de

JANEIRO DE 2019
25 de janeiro de 2019 – Sexta-feira
1.

Último dia do prazo para o eleitor que deixou de votar apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral.

FEVEREIRO DE 2019
25 de fevereiro de 2019 – Segunda-feira
1.
Data até a qual os candidatos ou partidos deverão conservar a documentação concernente às suas
contas, desde que não estejam pendentes de julgamento, hipótese na qual deverão conservá-la até a decisão
final.

ACÓRDÃOS

Processo 0601420-97.2018.6.20.0000
REF.: PA Nº 0601420-97.2018.6.20.0000-PJe (PAE Nº 12679/2018)
ASSUNTO: MINUTA RESOLUÇÃO - TRANSMISSÃO DESCENTRALIZADA DE RESULTADOS - PRIMEIRO E
SEGUNDO TURNOS - ELEIÇÕES 2018.
INTERESSADo(A): SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TRE/RN
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE
TRANSMISSÃO DESCENTRALIZADA DE BOLETINS DE URNA NAS ELEIÇÕES 2018. PRIMEIRO TURNO E
EVENTUAL SEGUNDO TURNO. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. APROVAÇÃO.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em harmonia com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a Resolução nº
35/2018, que dispõe sobre a instalação de pontos de transmissão descentralizada de Boletins de Urna nas
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Eleições Gerais de 2018, em primeiro turno e eventual segundo turno, no Estado do Rio Grande do Norte, nos
termos do voto do Presidente, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 28 de setembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0601422-67.2018.6.20.0000
REF.: PA Nº 0601422-67.2018.6.20.0000-PJe ASSUNTO: MINUTA RESOLUÇÃO - REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA OS CRIMES ELEITORAIS NO ÂMBITO DO PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE. INTERESSADO(A): TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA PARA OS CRIMES ELEITORAIS NO ÂMBITO DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DA
JUSTIÇA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE. APROVAÇÃO.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em harmonia com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a Resolução nº
36/2018, que segue juntada aos autos, dispondo sobre a realização de audiência de custódia para os crimes
eleitorais no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 28 de setembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
RECURSO ELEITORAL nº 495-85.2016.6.20.0012 - Classe 30ª
Recorrente(s)s: DANILO PESSOA PEREIRA DA SILVA
Advogado: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES
Recorrente(s)s: JOSINALDO PEREIRA DA SILVA
Advogados: CELDO VICTOR QUEIROZ CORREIA, JOSE ROSSITER ARAUJO BRAULINO, VINICIUS
FERNANDES COSTA MAIA, LEONARDO DIAS DE ALMEIDA, HELOA DANIELLE DE LIMA FERNANDES,
ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES E CESAR AUGUSTO DA COSTA ROCHA
Recorrente(s)s: EVERALDO BEZERRA GUEDES
Advogado: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
Recorrido(s)s: COLIGAÇÃO PASSA E FICA CONTINUA CRESCENDO (PSD/PP/PSB E DEM)
Advogados: LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVAO E EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL
Recorrido(s)s: LEONARDO MOREIRA LISBOA
Advogados: LEONARDO VASCONCELLOS BRAZ GALVAO E EDWARD MITCHEL DUARTE AMARAL
RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA.
RESTAURAÇÃO PARCIAL DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES
HABITACIONAIS A ELEITORES/MORADORES COM FINALIDADE ELEITORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO
SEGURO E INCONTESTE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS TRÊS INVESTIGADOS, ORA RECORRENTES, NO
ATO ILÍCITO. PUBLICIZAÇÃO DA CONDUTA EM COMÍCIO ELEITORAL E REDE SOCIAL. REALIZAÇÃO DE
FESTA DE ANIVERSÁRIO, ABERTA AO PÚBLICO, ANIMADA POR ATRAÇÃO MUSICAL NACIONALMENTE
CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
GRAVIDADE DOS ILÍCITOS PRATICADOS. CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EFEITO IMEDIATO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1.
Recursos eleitorais que se batem contra sentença de procedência em ação de investigação judicial
eleitoral fundamentada em abuso de poder econômico (art. 22, XIV, da LC n.º 64/90).
2.
Em tendo havido extravio de parte da inicial, apresentada a documentação pertinente sem oposição do
ex adverso e da ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, julga-se como restauradas integralmente as folhas que
faltavam (art. 716 do CPC), comunicando-se o fato à Corregedoria Regional Eleitoral para apuraçao de eventuais
responsabilidades.
3.
A necessidade de fundamentação das decisões emitidas pelo Poder Judiciário encontra assento
constitucional (art. 93, IX, da CF) e legal (art. 489 do CPC). Estando a sentença revestida dos requisitos
essenciais estabelecidos pela legislação vigente, para surtir seus jurídicos e legais efeitos, não há que se falar
em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
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4.
Em decorrência do caráter aberto e indeterminado do conceito de abuso de poder, cabe ao julgador,
diante do caso concreto, aferir as circunstâncias em que os atos foram praticados para verificar o seu
enquadramento como ato abusivo, guiando-se, sobretudo, pela inovação trazida pela Lei da Ficha Limpa, ao
inserir o inciso XVI ao artigo 22 da LC n.º 64/90 e estabelecer a necessidade de aferição da gravidade das
circunstâncias como requisito necessário à caracterização do ato abusivo ("XVI - para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade
das circunstâncias que o caracterizam").
5.
Diferentemente da captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei n.º 9.504/97), em que a lei
expressamente estabelece deva a conduta ser praticada desde o registro de candidatura até o dia da eleição,
para a configuração do abuso de poder econômico não se faz necessário que os fatos tenham ocorrido no
período eleitoral, bastando, para tanto, a sua repercussão em prejuízo à higidez/legitimidade do pleito eleitoral.
Precedentes do TSE (TSE, Recurso Especial nº 16298, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15/05/2018, Página 32; TSE,
Agravo de Instrumento nº 51475, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 02/06/2015, Página 50).
6.
Nos termos do art. 175, § 4º, do CE, regulamentado pelo artigo 145, § 2º, II, da Resolução TSE n.º
23.456/2015, a decisão que cassar o registro/diploma de candidato eleito pelo sistema proporcional, quando
publicada após as eleições, implica no cômputo dos votos para o partido.
7.
Acórdão de TRE, proferido no julgamento de recurso eleitoral interposto contra sentença em AIJE, com
determinação de cassação de diploma concedido em eleição municipal, esgota a instância ordinária, possuindo
efeito imediato, nos termos do art. 275, § 1º, do CE. Precedentes do TSE (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
13925, rel. Min. Henrique Neves Da Silva, Publicado em Sessão, Data 28/11/2016; TSE - Recurso Ordinário n.º
1220-86.2014.6.20.0000, redator p/ acórdão: Min. Luiz Fux, DJE 27.03.2018, pp. 2-7) e deste TRE (RE 69853.2016.6.20.0010, rel. Desembargador Ibanez Monteiro da Silva, DJE 14/03/2018; RE 718-81.2016.6.20.0030,
rel. Juiz Luís Gustavo Alves Smith, DJE 12/03/2018; RE 436-74.2016.6.20.0052, rel. Desembargador Ibanez
Monteiro da Silva, DJE 12/03/2018; RE 289-42.2016.6.20.0054, rel. Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa
Alves, DJE 20/12/2017).
8.
Efetiva demonstração, por meio de conjunto probatório seguro e inconteste (prova oral e documental),
que os investigados/recorrentes auferiram benefício eleitoral por meio da construção e entrega de 46 (quarenta e
seis) unidades habitacionais a eleitores/moradores do Município de Passa e Fica/RN, entre o final de 2015 e
início de 2016, caracterizando-se o abuso de poder econômico em favor de suas candidaturas. Tratando-se de
condenação fundamentada em abuso de poder econômico (art. 22, XIV, da Lei Complementar n.º 64/90), e não
em captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei n.º 9.504/97), possível a consideração de fatos ocorridos
anteriormente ao período eleitoral para fins de caracterização do ilícito.
9.
A construção das 46 (quarenta e seis) unidades residenciais, com base no Programa de Subsídio à
Habitação de Interesse Social (PSH), deveria ser custeada parte com recursos do Estado e parte com recursos
dos próprios beneficiários, por se tratar de financiamento habitacional, e não de distribuição/doação de moradias
populares. Tal premissa evidencia o desvio de finalidade na execução do programa, já que: i) o relatório
elaborado pela CEHAB informou a "ausência de aporte de recursos financeiros por parte do Estado do RN a
título de contrapartida"; ii) a prova oral colhida em juízo demonstra não terem os beneficiários pago qualquer
valor pelas casas recebidas.
10.
O ato abusivo contou com a efetiva participação dos três investigados, ora recorrentes, a saber: i)
Danilo Pessoa Pereira da Silva, candidato a Vice-Prefeito, geria e administrava a empresa contratada para a
construção das unidades residenciais (J.D. Construções LTDA), tendo recebido procuração pública com amplos
poderes de gestão e administração; ii) Josinaldo Pereira da Silva, Vereador eleito, apresentava-se aos
beneficiários como proprietário da empresa J.D. Construções LTDA, a ele tendo sido imputada a conduta de
oferecer/doar casas aos moradores do Município de Passa e Fica/RN; iii) Everaldo Bezerra Guedes, candidato
ao cargo de Prefeito, juntamente com Danilo Pessoa Pereira da Silva, deu ampla publicidade ao ato abusivo
durante discurso proferido em ato político de campanha.
11.
A ampla repercussão dada à "atitude solidária" dos investigados, por meio de sua divulgação em ato
político e em postagem realizada em rede social, em um pequeno município do interior, como o de Passa e
Fica/RN, onde a população carece dos mais básicos direitos, reveste-se de gravidade suficiente para macular a
legitimidade do pleito, evidenciando o preenchimento do requisito previsto no art. 22, XVI, da LC n.º 64/90.
Gravidade reforçada pelo fato de Josinaldo Pereira da Silva ter sido o vereador eleito com o maior número de
votos, bem assim pela expressiva votação recebida pela chapa majoritária, encabeçada por Everaldo Bezerra
Guedes e Danilo Pessoa Pereira da Silva, que perdeu com uma diferença de 233 votos.
12.
Caracterização do abuso de poder econômico também por meio da realização de festa de aniversário
do investigado/recorrente Danilo Pessoa Pereira da Silva, aberta ao público e animada por atração musical
nacionalmente conhecida, fato não impugnado nos apelos interpostos. A alegação genérica recursal, que não
impugna precisamente e completamente a sentença, ofende o princípio da dialeticidade recursal, quando a parte
não impugnada já se manteria por si só, de onde sequer é o caso de conhecimento do recurso nessa parte.
13.
Desprovimento do recurso interposto por Danilo Pessoa Pereira da Silva e Josinaldo Pereira da Silva,
bem assim conhecimento parcial do recurso interposto por Everaldo Bezerra Guedes e, na parte conhecida,
desprovimento.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em rejeitar a preliminar suscita pelo recorrente
Everaldo Bezerra Guedes. No mérito, ACORDAM em: a) restaurar as fls. 22 a 28 dos autos, comunicando-se o
fato à Corregedoria deste TRE, como requerido pelos investigantes/recorridos, a fim de apurar eventuais
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responsabilidades; b) desprover o recurso eleitoral interposto por Danilo Pessoa Pereira da Silva e Josinaldo
Pereira da Silva; c) conhecer parcialmente o recurso interposto por Everaldo Bezerra Guedes e, na parte
conhecida, pelo seu desprovimento. Ademais, determina-se, após a publicação do acórdão, a comunicação
incontinenti: i) ao Juízo da 12ª Zona Eleitoral para registro da presente condenação no Cadastro Eleitoral, a ser
considerada em eventual pedido de registro de candidatura; ii) à Câmara de Vereadores do Município de Passa
e Fica/RN para fins de afastamento imediato de Josinaldo Pereira da Silva do cargo de Vereador, com a
aplicação da regra prevista no art. 175, § 4º, do CE, regulamentado pelo art. 145, § 2º, II, da Resolução TSE n.º
23.456/2015, nos termos do voto do Relator, parte integrante da presente decisão. Anote-se que o Presidente
Glauber Antônio Nunes Rêgo conheceu integralmente, e desproveu o recurso. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 09 de outubro de 2018.
JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES - RELATOR
RECURSO ELEITORAL nº 272-32.2016.6.20.0013 - Classe 30ª
Recorrente(s): LUIZ FRANCO RIBEIRO
Advogados: EDMILSON TARGINO DE OLIVEIRA BEZERRA, VALERIO DJALMA CAVALCANTI MARINHO E
FELIPE SIMONETTI MARINHO DA SILVEIRA
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CARGO.
PREFEITO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO VICE-PREFEITO. CANDIDATOS
NÃO ELEITOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO
RECURSAL. USO DAS CORES DO PARTIDO E DA CAMPANHA ELEITORAL EM FARDAMENTO DE
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ENTREGA DOS FARDAMENTOS DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. ASSOCIAÇÃO PELOS ELEITORES ENTRE O FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE E A
CAMPANHA ELEITORAL DO CANDIDATO À REELEIÇÃO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Nos termos da Súmula n.º 38 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente há litisconsórcio passivo necessário
entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou
mandato.
Na espécie, o candidato ao cargo de prefeito, ora recorrente, não obteve êxito na sua tentativa de reeleição, de
sorte que não há que se falar em cassação de diploma ou mandato. Logo, não sendo necessária a citação do
candidato a vice-prefeito, afasta-se a hipótese de decadência.
Rejeição da preliminar.
Candidato à reeleição para o cargo de prefeito municipal que durante o período eleitoral distribui e obriga os
agentes comunitários de saúde a usarem um novo uniforme, confeccionado nas cores da sua campanha
eleitoral, com clara afronta ao princípio da impessoalidade.
Existência de recomendação do Ministério Público e de ação civil pública em face de outros atos praticados pelo
gestor público, com relação à atribuição daquelas mesmas cores a prédios públicos e a outros fardamentos de
agentes municipais.
Depoimentos testemunhais que relatam a expressa associação, pelos eleitores e munícipes visitados, das cores
do fardamento à campanha eleitoral do candidato recorrente.
Conjunto probatório harmônico e contundente quanto à prática de abuso de poder político pelo candidato à
reeleição, devendo ser mantida a sentença recorrida que julgou procedente o pedido contido na ação de
investigação judicial eleitoral e declarou a inelegibilidade do investigado.
Desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, em sede preliminar, à
unanimidade de votos, em rejeitar preliminar de decadência. No mérito, em consonância com o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, em desprover o recurso, mantendo a sentença que condenou o recorrente pela
prática de abuso de poder político perpetrado durante a campanha eleitoral de 2016, nos termos do voto do
Relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de outubro de 2018.
JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA - RELATOR
RECURSO ELEITORAL nº 802-77.2016.6.20.0064 - Classe 30ª
Recorrente(s)s: AMARO ALVES SATURNINO
Advogado: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
Recorrente(s)s: MARIA IVONEIDE DA SILVA
Advogados: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS E DANIEL DA FROTA PIRES CENSONI
Recorrente(s)s: AMARO ALVES SATURNINO JUNIOR
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Advogado: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
Recorrente(s)s: NILDOMAR ARMANDO DA SILVA
Advogado: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
Recorrido(s):COLIGAÇÃO
RECONSTRUIR
MAXARANGUAPE
I
(PC
B/PPS/PR/PRB/PSD/SOLIDARIEDADE/PMB E PSDB)
Advogado: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA
Recorrido(s)s: COLIGAÇÃO RECONSTRUIR MAXARANGUAPE II (PSD/PSDB/SOLIDARIEDADE E PMB)
Advogado: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA
Recorrido(s)s: COLIGAÇÃO RECONSTRUIR MAXARANGUAPE III (PC DO B/PPS/PRB E PR)
Advogado: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA

DO

RECURSO ELEITORAL ¿ AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL ¿ ABUSO DE PODER ¿UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO ¿ CARGO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PROPAGANDA POLÍTICA NA INTERNET ¿ FACEBOOK - PROMESSA DE VANTAGEM EM TROCA DE VOTO
¿ REGULARIZAÇÃO DE TERRENO ¿ ABUSO DE PODER ¿ CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Para a configuração do ato abusivo faz-se necessário que as circunstâncias que o caracterizam sejam graves o
suficiente para comprometer a normalidade e legitimidade das eleições, nos termos do inciso XVI do art.22, da
Lei Complementar n.º 64/90
As condutas imputadas aos recorrentes encerram gravidade suficiente à caracterização de abuso de poder, na
medida em que as postagens no facebook foram realizadas durante o horário de expediente por um servidor
público, ocupante do cargo de assessor de comunicação da referida municipalidade.
O conjunto probatório formado por provas testemunhais e documentais revela que os recorrentes, valendo-se
dos seus cargos na esfera administrativa municipal, inclusive com a utilização de servidores subordinados,
ofereceram aos eleitores a regularização dos seus terrenos, com a evidente finalidade de obter-lhes o voto,
restando caracterizados a captação ilícita de sufrágio associada ao abuso do poder político.
Conhecimento e desprovimento do recurso.
Sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador GLAUBER ANTONIO NUNES RÊGO, ACORDAM os
Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, em harmonia com o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, em negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada,
nos termos do voto do Relator e das notas de julgamento, partes integrantes da presente decisão. Anote-se que
o Juiz Wlademir Capistrano acompanhou o relator, divergindo quanto à aplicação de pena a Amaro Alves
Saturnino e Amaro Alves Saturnino Júnior, não reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio, e
reconheceu a prática de abuso de poder político. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 10 de outubro de 2018.
DES. CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO - RELATOR
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS

PORTARIA N.º 336/2018-GP*
Estabelece a escala de plantão dos Juízes da Corte e Juízes Auxiliares até o dia 11.11.2018.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições conferidas pelo artigo 20, inciso XX, c, do Regimento Interno desta Casa, e
Considerando o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe que os prazos referentes ao art.
3º e seguintes da mencionada lei “são peremptórios e contínuos e correm em Secretaria ou Cartório e, a partir da
data do encerramento do prazo para o registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e
feriados”,
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Considerando a Resolução TSE nº 23.450/2015, que determina a abertura da Secretaria do Tribunal aos
sábados, domingos e feriados a partir do dia 15 de agosto de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer a escala de plantão dos Juízes da Corte e Juízes Auxiliares, no período de 12 de outubro a
11 de novembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal(RN), 09 de outubro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
*Republicado por incorreção. Erro nas datas referentes aos plantões dos dias 01 e 02/11/2018.

ANEXO DA PORTARIA N.º 336/2018-GP
JUÍZES DA CORTE ELEITORAL
JUIZ
DATA
Juiz Francisco Glauber
12, 13 e 14/10/2018
Juiz José Dantas
20 e 21/10/2018
Juiz André Pereira
27/10/2018
Juiz Gustavo Smith
01 e 02/11/2018
Juiz Francisco Glauber
03 e 04/11/2018
Juiz Wlademir Capistrano
10 e 11/11/2018
JUÍZES AUXILIARES
JUIZ
DATA
Juiz Almiro Lemos
12, 13 e 14/10/2018
Juíza Adriana Magalhães
20 e 21/10/2018
Juiz Ricardo Tinôco
27/10/2018
Juiz Almiro Lemos
01 e 02/11/2018
Juiz Ricardo Tinôco
03 e 04/11/2018
Juíza Adriana Magalhães
10 e 11/11/2018

DIA DA SEMANA
Sexta, sábado e domingo
Sábado e domingo
Sábado
Quinta e sexta
Sábado e domingo
Sábado e domingo

HORÁRIO
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00

DIA DA SEMANA
Sexta, sábado e domingo
Sábado e domingo
Sábado
Quinta e sexta
Sábado e domingo
Sábado e domingo

HORÁRIO
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00
Das 14h00 às 19h00

RESUMO DE DIÁRIAS

RESUMO DE DIÁRIAS Nº 047/2018

Protocolo PAE n° 12483/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
HAFRA LAISSE ANALISTA
DA
SILVA JUD / FC- NATA
TEIXEIRA
03
- L / RN
DUARTE
ASSIST III
JOSERI
TRAJANO
SILVA

G.A.S.G.NATA
DA A-I / FC-01
L / RN
- ASSIST I

PSICÓLO
WALDYLECIO
GO / FC- NATA
SOUZA
DA
01
- L / RN
SILVA
ASSIST I
TOTAL

Para
SÃO JOSÉ
DO
CAMPEST
RE / RN
SÃO JOSÉ
DO
CAMPEST
RE / RN
SÃO JOSÉ
DO
CAMPEST
RE / RN

Período

Diári Valor
as
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido

05/10/18
a
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

05/10/18
a
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.082,90

05/10/18
a
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

0,00

3.528,00

248,22 3.269,42
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Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12557/2018
Cargo/
SERVIDOR
De
Funcao
DIEGO
ANALISTA NATA
MIRANDA
DE
JUD
L / RN
PAULA
TOTAL

Para

Período
05/10/18
ANGICOS /
a
RN
08/10/18

Diári Valor
as
unit.
3,5

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12548/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
ANALISTA
ENIO TEIXEIRA JUD / FC- NATA
TAVARES
03
- L / RN
ASSIST III
JOSE JAILSON ANALISTA NATA
DA SILVA
JUD
L / RN

Para
SENADOR
ELÓI
DE
SOUZA /
RN
BOM
JESUS
/
RN

Período

Diári Valor
as
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

05/10/18
a
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

05/10/18
a
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

0,00

2.352,00

165,48 2.186,52

TOTAL
Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12674/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De
Para
Período
ASSIST
EM ADM
05/10/18
ANDRE
DE
/ FC-06 - NATAL / ANGICOS /
a
OLIVEIRA
RN
CHEFE RN
08/10/18
GURGEL
DE
SEÇÃO
TOTAL

Diári Valor
as
unit.

3,5

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12656/18
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
JOAO
TÉC JUD /
HENRIQUE
FC-01
KOERIG
ASSIST I
CESAR
TÉC JUD /
AUGUSTO
FC-02
TARGINO
DE
ASSIST II
MEDEIROS
TOTAL

De

Para

NATAL / PATU
RN
RN
NATAL / PATU
RN
RN

Período
05/10/18
/
a
08/10/18
/

05/10/18
a
08/10/18

Diári Valor
as
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

0,00

2.352,00

165,48 2.186,52

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 11781/18
Cargo/
SERVIDOR
Funcao

De

Para

Período

Diári Valor
as
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido
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FLAVIO
ROMERO
COUTINHO
BARRETO
UBIRATAN
GUANAIS
CASTELO
BRANCO
JUNIOR
TOTAL
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TÉC JUD

CAMPO
NATAL /
GRAND
RN
E / RN

05/10/18
a
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

TÉC JUD

CAMPO
NATAL /
GRAND
RN
E / RN

05/10/18
a
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

0,00

2.352,00

165,48 2.186,52

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12857/2018
Cargo/
SERVIDOR
De
Funcao
ANDRE
JOSE TÉC
LINS LEAL
JUD
SUELLEN
SOARES
RIBEIRO
AMORIM
DE
ALBUQUERQUE
BARRETO
TOTAL

Para

NATAL / MOSSOR
RN
Ó / RN

SEM
VINCUL
NATAL / MOSSOR
O / CJ-2
RN
Ó / RN
COORD

Período
05/10/18
a
08/10/18
05/10/18
a
08/10/18

Diári Valor
as
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido

3,5

420,00 0,00

1.470,00

82,74

1.387,26

3,5

420,00 0,00

1.470,00

82,74

1.387,26

0,00

2.940,00

165,48 2.774,52

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12852/2018

Cargo/
Funcao
ASSIST
LIGIA ROGERIA
SOCIAL
MANICOBA
/ CJ-2 FERREIRA
COORD
TÉC
PRISCILA
DE
JUD
/
FATIMA
FC-02 FERNANDES
ASSIST
DANTAS
II
SERVIDOR

De

Para

Período

Tr
asl
ad Valor
o
Bruto

Diári Valor
as
unit.

Aux.
Alim.

Vlr Líquido

PAU DOS 05/10/18
NATAL /
FERROS / a
RN
RN
08/10/18

3,5

336,00

0,0
1.176,00 82,74
0

1.093,26

PAU DOS 05/10/18
NATAL /
FERROS / a
RN
RN
08/10/18

3,5

336,00

0,0
1.176,00 82,74
0

1.093,26

0,0
2.352,00 165,48
0

TOTAL

2.186,52

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12837/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
De

Para

PRIMO VAZ DA ANALIS
COSTA FILHO
TA JUD

NATA
L / RN

PARELHA
S / RN

NATA
L / RN

PARELHA
S / RN

BRUNO
FERREIRA
PASTRO
TOTAL

TÉC
JUD

Período
05/10/18
a
08/10/18
05/10/18
a
08/10/18

Diári Valor
as
unit.

Trasl
ado

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr Líquido

3,5

336,00 0,00

1.176,00 82,74

1.093,26

3,5

336,00 0,00

1.176,00 82,74

1.093,26

2.352,00 165,48

2.186,52

0,00

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
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Protocolo PAE n° 12828/18
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
ANALIS
TA JUD /
CARLOS JOSE
FC-06 TAVARES
DA
CHEFE
SILVA
DE
SEÇÃO
ANALIS
LINDACI
DE
TA JUD /
ALBUQUERQUE
FC-03 MARANHAO DA
ASSIST
SILVA
III
TOTAL

Natal, quinta-feira, 11 de outubro de 2018

De

Para

Período

Diári Valor
as
unit.

Página 20

Trasl
ado

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr Líquido

SÃO
NATAL /
TOMÉ
RN
RN

05/10/18
/ a
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00 82,74

1.093,26

SÃO
NATAL /
TOMÉ
RN
RN

05/10/18
/ a
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00 82,74

1.093,26

2.352,00 165,48

2.186,52

0,00

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12654/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
ADRIANO
TÉC JUD
GOMES
BENICIO
JORGE
ANALISTA
HENRIQUE DE JUD / CJ-2
ALMEIDA
- COORD
TOTAL

De

Para

Período
05/10/18
NATAL / CAICÓ /
a
RN
RN
08/10/18
05/10/18
NATAL / CAICÓ /
a
RN
RN
08/10/18

Diári Valor
as
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

0,00

2.352,00

165,48 2.186,52

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12773/2018
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
ANALISTA
CARLOS
JUD / FCMONTEIRO
01
MELO
ASSIST I
ANDREA KARLA TÉC JUD /
MENEZES
FC-03
PROTASIO
ASSIST III
TOTAL

De

Para

Período

Diári Valor
as
unit.

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido

05/10/18
NATAL / LAJES /
a
RN
RN
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

05/10/18
NATAL / LAJES /
a
RN
RN
08/10/18

3,5

336,00 0,00

1.176,00

82,74

1.093,26

0,00

2.352,00

165,48 2.186,52

Força tarefa 1º turno das Eleições 2018
Protocolo PAE n° 12677/18
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
MOISES
REQUISIT
MARQUES DOS
ADO
SANTOS
TOTAL

De

Para
PAU
NATAL / DOS
RN
FERROS
/ RN

Período
27/09/18
a
02/10/18

Diári Valor
as
unit.
5,5

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
Líquido

336,00 0,00

1.848,00

254,52 1.593,48

0,00

1.848,00

254,52 1.593,48

Conduzir o veículo que transportará o Corregedor em visita aos Cartórios Eleitorais da região oeste do Estado, no
Período de 27/09 a 02/10/18, em assuntos relativos às Eleições 2018.
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0600805-10.2018.6.20.0000
PETIÇÃO Nº 0600805-10.2018.6.20.0000 Relatoria Vice-Presidência - CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
PETICIONANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL Advogados do(a)
PETICIONANTE: SHADE DANDARA MONTEIRO DE MELO COSTA - RN15470, EDUARDO GURGEL CUNHA RN004072
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 35, §3º, I, da Resolução TSE nº. 23.546/2017, notifico o(s)
requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o
relatório para expedição de diligências nº 26-SACEP/2018 (ID nº 94908).
Em Natal/RN, 1 de outubro de 2018.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Prestação de Contas n.º 41-44.2016.6.20.0000 Classe 25
Procedência: Natal/RN
Assunto: Prestação de Contas – Partido Político – Exercício Financeiro – 2015
Requerente:
Diretório Regional do Partido Solidariedade – SD/RN
Advogado:
Caio Vitor Ribeiro Barbosa – OAB/RN n.º 7.719
Relator: Des. Cornélio Alves
DESPACHO
Intimem-se as partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 03 (três) dias, em
consonância com o art.40 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 .
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de parecer .
Após, faça-se nova conclusão.
Natal, 5 de outubro de 2018.
Des. Cornélio Alves
Relator

GABINETE DO JUIZ LUIS GUSTAVO ALVES SMITH
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0600037-21.2017.6.20.0000
PETIÇÃO (1338) - 0600037-21.2017.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: Juiz LUIS GUSTAVO ALVES SMITH
REQUERENTE: AVANTE - AVANTE (NACIONAL), CAMILO REIS DUARTE
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS AMARAL GONCALVES - MG168301, DANIEL ANDRADE RESENDE
MAIA - MG104717, CAMILA SOARES DE OLIVEIRA - MG112051
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - DIRETÓRIO ESTADUAL - ART. 59 DA
RESOLUÇÃO/TSE nº 23.546 - REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DOS LIVROS RAZÃO E
DIÁRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PEDIDO DEFERIDO.
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Estando regular a documentação, deve ser deferido o pedido de regularização de contas de Diretório Estadual,
julgadas como não prestadas, com amparo no art. 59 da Resolução/TSE nº 23.546.
Na espécie, a ausência dos Livros Razão e Diário não representou óbice àanálise das contas uma vez que não
houve qualquer movimentação financeira ou estimável em dinheiro, conforme demonstram as peças integrantes
dos autos.
Pedido de regularização deferido.
DECISÃO
Acordam os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido de regularização das contas do Diretório
Estadual do AVANTE/RN, relativas ao exercício financeiro de 2011; determinando o retorno dos autos àSACEP,
para fins de atualização das as informações no sistema SICO, nos termos do voto do relator.
Natal, 16/08/2018
Juiz LUIS GUSTAVO ALVES SMITH
Processo 0600289-87.2018.6.20.0000
PETIÇÃO Nº 0600289-87.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 04 - LUIS GUSTAVO ALVES SMITH
PETICIONANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL, CARLOS EDUARDO
DA COSTA ALMEIDA, FRANCISCO JORGE SILVEIRA RODRIGUES Advogados do(a) PETICIONANTE:
SHADE DANDARA MONTEIRO DE MELO COSTA - RN15470, EDUARDO GURGEL CUNHA - RN004072
Advogado do(a) PETICIONANTE: Advogado do(a) PETICIONANTE:
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 35, §3º, I, da Resolução TSE nº. 23.546/2017, notifico os
requerentes, por seus representantes legais, para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o relatório
para expedição de diligências nº 25-SACEP/2018 (ID nº 94284).
Em Natal/RN, 1 de outubro de 2018.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0600036-36.2017.6.20.0000
PETIÇÃO (1338) - 0600036-36.2017.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE RELATOR: Juiz LUIS
GUSTAVO ALVES SMITH REQUERENTE: AVANTE - AVANTE (NACIONAL), CAMILO REIS DUARTE
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS AMARAL GONCALVES - MG168301, DANIEL ANDRADE RESENDE
MAIA - MG104717, CAMILA SOARES DE OLIVEIRA - MG112051 Advogado do(a) REQUERENTE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - DIRETÓRIO ESTADUAL - ART. 59 DA
RESOLUÇÃO/TSE nº 23.546 - REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DOS LIVROS RAZÃO E
DIÁRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PEDIDO DEFERIDO
Estando regular a documentação, deve ser deferido o pedido de regularização de contas de Diretório Estadual,
julgadas como não prestadas, com amparo no art. 59 da Resolução/TSE nº 23.546.
Na espécie, a ausência dos Livros Razão e Diário não representou óbice àanálise das contas uma vez que não
houve qualquer movimentação financeira ou estimável em dinheiro, conforme demonstram as peças integrantes
dos autos.
Pedido de regularização deferido.
DECISÃO
Acordam os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, àunanimidade, em consonância
com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em deferir o pedido de regularização das contas do Diretório
Estadual do AVANTE/RN, relativas ao exercício financeiro de 2010; determinando o retorno dos autos àSACEP,
para fins de atualização das as informações no sistema SICO, nos termos do voto do relator.
Natal, 16/08/2018
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Juiz LUIS GUSTAVO ALVES SMITH
Processo 0601409-68.2018.6.20.0000
PETIÇÃO Nº 0601409-68.2018.6.20.0000 RELATOR: JUIZ LUIS GUSTAVO ALVES SMITH ASSUNTO: [Contas]
PETICIONANTE: LUIZ BENES LEOCADIO DE ARAUJO Advogado do(a) PETICIONANTE: CRISTIANO LUIZ
BARROS FERNANDES DA COSTA - RN5695
DESPACHO
Trata-se de comunicação formulada por LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO, para fins de cumprimento da
exigência do art. 32 da Resolução/TSE nº 23.553, acerca de evento de campanha por ele promovido, a ser
realizado em 03/10/2018 (Id. 95834).
Analisando o teor do documento, verifico que ématéria afeta ao poder de fiscalização de propaganda eleitoral,
exercido pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral, conforme previsto no art. 1º, parágrafo único, da Portaria Conjunta nº
3/2018.
Assim sendo, declaro-me incompetente para qualquer providência tocante ao presente expediente, devendo o
feito ser encaminhado para a referida zona.
Por fim, considerando que a primeira instância não tem acesso ao PJe, determino a imediata extração de cópia
destes autos eletrônicos para envio àquele juízo, da forma mais rápida possível.
ÀSecretaria Judiciária, para as providências.
Cumpra-se.
Natal, 26 de setembro de 2018.
Juiz LUIS GUSTAVO ALVES SMITH Membro do TRE/RN
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
GABINETE DO JUIZ AUXILIAR ALMIRO JOSÉ DA ROCHA LEMOS
DECISÕES E DESPACHOS DE JUIZ AUXILIAR

Processo 0601372-41.2018.6.20.0000
PETIÇÃO Nº 0601372-41.2018.6.20.0000
Relator: Juiz Federal ALMIRO JOSE DA ROCHA LEMOS
Assunto: [Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional]
PETICIONANTE: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Advogado do(a) PETICIONANTE: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF48750
DECISÃO
Trata-se de Petição por meio da qual o Estado do Rio Grande do Norte requer "autorização para confeccionar e
divulgar o material publicitário anexo, referente àSemana Nacional de Trânsito, a realizar-se no período
compreendido entre 18 e 25 de setembro do corrente ano, a teor do que reza a norma do art. 73, VI, “b”, da Lei
Federal n° 9.504, de 1997, por se tratar de caso de grave e urgente necessidade pública". (ID 93783)
Distribuída originalmente àRelatoria do Juiz Federal Francisco Glauber, o qual, considerando a existência de
Representação (Rp n.º 0600885-71.2018.6.20.0000) que versaria, em tese, sobre a mesma matéria, determinou
a redistribuição do Feito a este relator por prevenção de ações conexas ou com risco de decisões conflitantes.
Analisando o caso, este Juízo determinou o encaminhamento dos autos para esta Presidência, tendo como base
a Petição TSE nº 0600723-34.2018.6.00.0000 (ID 94582), considerando, ademais, caber a este órgão dirimir
eventuais dúvidas acerca da distribuição.
Suscitada questão de ordem pelo Exmo. Desembargador-Presidente, na sessão do dia 25/09/2018, o Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral deliberou pela competência dos Juízes Auxiliares para análise do pedido de
autorização para a veiculação de publicidade institucional durante o período tratado pelo art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/1997.
Vieram-me os autos.
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Inicialmente, registre-se que o período em que ocorreria a Semana Nacional de Trânsito se encerrou no dia 25
de setembro último, razão pela qual o pedido resta prejudicado, uma vez que houve perda superveniente do
objeto.
Pelo exposto, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Natal, RN, 1º de outubro de 2018.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Processo 0600885-71.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO Nº 0600885-71.2018.6.20.0000
Relator: Juiz Federal ALMIRO JOSE DA ROCHA LEMOS
Assunto: [Conduta Vedada a Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade]
REPRESENTANTE: 100% RN 12-PDT / 11-PP / 15-MDB / 19-PODE / 25-DEM, CARLOS EDUARDO NUNES
ALVES
Advogados do(a) REPRESENTANTE: GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN3686, RODRIGO
FONSECA ALVES DE ANDRADE - RN3572
REPRESENTADO: ROBINSON MESQUITA DE FARIA, SEBASTIAO FILGUEIRA DO COUTO
Advogados do(a) REPRESENTADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN3640, THIAGO
CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN004650
DECISÃO
Trata-se de Representação, com pedido de tutela provisória, ajuizada pela COLIGAÇÃO 100% RN (PDT, PP,
MDB, DEM e PODEMOS), e CARLOS EDUARDO NUNES ALVES em face de ROBINSON MESQUITA DE
FARIA e SEBASTIÃO FILGUEIRA DO COUTO (TIÃO COUTO), pela prática, em tese, de conduta vedada
esculpida no art. 73, VI, “b”, da Lei federal de n° 9.504/97.
Em decisão de ID 65478, deferiu-se o pedido liminar para suspensão e retirada imediata da publicidade do
DETRAN/RN promovida pelo Governo do Estado por qualquer modo, em especial outdoor, televisão e rádio.
Apreciando pedido de reconsideração, este Juízo manteve a decisão liminar, determinando, ainda, que se
efetuasse a citação do candidato ao cargo de vice-governador por outros meios (ID 96376). No entanto, verificase que, antes que a secretaria expedisse novo mandado de citação, o segundo representado juntou a respectiva
contestação (ID 96433).
Inicialmente, observa-se que foram arroladas testemunhas na contestação de ID 94793, apresentada pelo
primeiro representado.
No caso dos autos, a lide refere-se àprática em tese de conduta vedada, revestindo-se a proibição de um caráter
objetivo, sendo a infração de mera conduta. Logo, não há razão para produção de prova testemunhal, pelo que
indefiro a oitiva das testemunhas, dando por encerrada a fase de dilação probatória.
Tramitando os autos de acordo com o rito previsto no art. 22 da Lei n.º 64/90, c/c art. 23 ao 34 da Resolução n.º
23.547/2018-TSE, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo comum de 2 (dois) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para,
querendo, manifestar-se no prazo de 2 (dois) dias.
Após, voltem conclusos a esta relatoria.
Natal,RN, 1º de outubro de 2018.
Almiro Lemos Juiz Federal
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
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PORTARIAS

PORTARIA Nº. 342/2018 DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento à servidora Renata Geórgia Pinheiro de
Souza.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos autos do
Processo Administrativo Eletrônico n.º 12580/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento à servidora Renata Geórgia
Pinheiro de Souza, do Quadro de Pessoal deste Regional, incidente sobre o respectivo vencimento básico,
consoante o disposto no art. 11 da Portaria n.º 415/2014-GP e de acordo com as datas constantes na tabela
abaixo:
Servidora
Renata Geórgia Pinheiro de Souza.

Percentual a que faz jus e período dos efeitos financeiros
Percentual 14 – 1% com efeitos financeiros de 25.09.2018 a
24.09.2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 09 de outubro de 2018.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
PORTARIA Nº 343/2018 DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento ao servidor Diego Miranda de Paula.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos autos do
Processo Administrativo Eletrônico n.º 12230/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento ao servidor Diego Miranda de
Paula, do Quadro de Pessoal deste Regional, incidente sobre o respectivo vencimento básico, consoante o
disposto no art. 11 da Portaria n.º 415/2014-GP e de acordo com as datas constantes na tabela abaixo:
Servidor
Diego Miranda de Paula

Percentual a que faz jus e período dos efeitos financeiros
Percentual 6 – 1% com efeitos financeiros de 20.09.2018 a
19.09.2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 09 de outubro de 2018.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
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PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento n.º 88/2018
O processo abaixo relacionado constará da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do dia
17/10/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
RECURSO ELEITORAL Nº 1-35.2017.6.20.0030
ORIGEM: GALINHOS-RN (52ª ZONA ELEITORAL - SÃO BENTO DO NORTE)
RELATOR: JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Cargos - Cargo - Vereador - Eleições Eleição Proporcional - Transgressões Eleitorais - Abuso - Abuso - De Poder Econômico - Captação Ilícita de
Sufrágio - Corrupção ou Fraude - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
RECORRENTE(S)
: MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA VALE
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECORRIDO(S)
: VANUELBE LIMA DA ROCHA
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA ALVES CAVALCANTI
NATAL/RN, 10 de outubro de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Pauta de Julgamento nº 89/2018
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 18/10/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
RECURSO CRIMINAL Nº 201-50.2014.6.20.0029
ORIGEM: CARNAUBAIS-RN (47ª ZONA ELEITORAL - PENDÊNCIAS)
RELATOR: JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
ASSUNTO: RECURSO CRIMINAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da
Justiça Eleitoral - Induzimento à Inscrição de Eleitor em Infração às Normas Legais - Ação Penal
RECORRENTE(S)
: DINARTE VIEIRA DINIZ
ADVOGADOS
: ARMANDO ROBERTO HOLANDA LEITE e Outros
RECORRIDO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Natal/RN, 10 de outubro de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

EDITAIS E AVISOS

Prestação de Contas Nº 6-16.2018.6.20.0000 Prot. Nº 2.967/2018
Relator: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves
Requerente(s)(s):
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - Estadual
Advogado(s):
Eduardo Henrique Wanghon Maia
Requerente(s)(s):
Danniel Alexandre Ferreira de Morais, Na Qualidade de Presidente Atual
Advogado(s):
Sem Advogado
Requerente(s)(s):
Anderson Roberto Melo de Castro, Na Qualidade de Presidente do Exercício
Financeiro da Prestação de Contas
Advogado(s):
Eduardo Henrique Wanghon Maia
Requerente(s)(s):
Josival Geraldo de Lima, Na Qualidade de Presidente do Exercício Financeiro da
Prestação de Contas
Advogado(s):
Sem Advogado
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Ingrid Cristina de Oliveira Andrade, Na Qualidade de Tesoureira Atual e do Exercício
Financeiro da Prestação de Contas
Sem Advogado

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 19/2018 – SPF/CADPP/SJ.
O Exmo. Sr. Francisco Glauber Pessoa Alves, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 275, § 2º, do CPC e visto que foi infrutífera a intimação
pessoal, FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, através deste,
ficam INTIMADOS(AS) os(as) recorrentes Ingrid Cristina de Oliveira Andrade, Na Qualidade de Tesoureira Atual
e do Exercício Financeiro da Prestação de Contas, para, no prazo de 10 (dez) dias suprir a omissão na
apresentação da prestação de contas do Exercício 2016, nos termos do art. 30, I, “a”, da Resolução TSE n.º
23.546/2017 e Danniel Alexandre Ferreira de Morais, Na Qualidade de Presidente Atual, para, no mesmo prazo,
tomar ciência acerca da referida omissão.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz publicar o
presente EDITAL.
Dado e passado nesta Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, aos 10 dias do mês de outubro de
2018. Eu, _________________________, Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa – Chefe da Seção de
Processamento de Feitos, digitei e assinei o presente edital.

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

PROCESSO Nº: 899-72.2016.6.20.0001
PROCESSO Nº: 899-72.2016.6.20.0001
PROTOCOLO Nº: 88.054/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : THAYANE LOPES MIRANDA - 43013 - VEREADOR - NATAL
CNPJ: 26.097.000/0001-45
Nº CONTROLE: 430131317612RN0579758
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 18:22:20
DATA GERAÇÃO: 15/06/2018 às 11:41:48
PARTIDO POLÍTICO: PV
ADVOGADO: JORGE LUIZ TEIXEIRA GUIMARÂES OAB/ RN 3826
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA, INDÍCIOS DE CANDIDATURA FICTÍCIA
.
PARECER TÉCNICO PELA NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre PRESTAÇÃO DE CONTAS de CANDIDATO(A) A VEREADOR(A) referente às
ELEIÇÕES 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela
Resolução TSE n.º 23.463/2015.
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O(a) candidato(a) encaminhou a sua prestação de contas na data de 01/11/2016, no prazo legal, conforme se
verifica às fls. 03, ali também restando demonstrado que o Extrato da Prestação de Contas Final não se encontra
devidamente assinado pelo(a) prestador(a) de contas, estando apenas assinado pelo profissional de
contabilidade.
Além disso, a procuração de sua representação por advogado (fl. 04) também não se encontrou revestida das
formalidades legais, quando da entrega da prestação de contas.
Realizado exame técnico prévio foi procedida a intimação da candidata para corrigir as omissões encontradas
quanto as ausências de assinatura na procuração e no Extrato de Prestação de Contas Final (fls. 30/31), além de
suprir outras lacunas existentes nas contas apresentadas, tendo transcorrido o prazo, in albis, sem que a
candidata tenha encaminhado resposta às diligências solicitadas por esta Justiça Eleitoral, conforme certidão às
fls. 32.
A unidade técnica, em seguida, expediu parecer conclusivo pelo julgamento das contas como não prestadas (fls.
33/34).
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público com atuação nesta 1ª Zona Eleitoral, emitiu o
parecer às fls. 36/37v, com manifestação pelo julgamento das contas como não prestadas, em consonância com
o parecer técnico.
Em 10 de julho de 2018, a prestadora de contas atravessou petição, fora do prazo legal, na qual requereu a
juntada do mandato para constituição de Advogado, desta feita devidamente assinado, requerendo, ao final,
sejam aprovadas as suas contas de campanha.
Encaminhados os autos para nova manifestação do setor técnico, este pugnou pela manutenção do parecer
conclusivo de fls. 33/34, na sua totalidade, ou seja, pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 42/44)
Em nova vista, o representante ministerial, após análise da documentação adicionalmente apresentada, em
dissonância com o parecer técnico, desta feita manifestou-se pela desaprovação das contas de campanha sob
exame, por entender que as inconsistências detectadas comprometem a regularidade e, sobretudo, a
confiabilidade das contas apresentadas (fls. 45).
É o que importa relatar.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
A Resolução TSE n.º 23.463/2015, que regulamenta a Lei n.º 9.504/97, determina a obrigatoriedade de
prestação de contas por parte dos candidatos aos cargos eletivos.
Tal obrigatoriedade decorre da própria Constituição Federal, ipsis literis:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:
I
caráter
nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a
estes;
III
prestação
de
contas
à
Justiça
Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
II.1 – Análise das Irregularidades Apresentadas na Prestação de Contas
Conforme o parecer da unidade técnica às fls. 33/34, as inconsistências detectadas ensejam o julgamento das
contas como não prestadas, tendo em vista que a candidata encaminhou a sua manifestação sobre as
diligências solicitadas somente em 10.07.2018, quando o prazo final para fazê-lo já havia transcorrido na data de
20.06.2018, ou seja, 20 (vinte) dias após a sua regular intimação.
Extrai-se ainda do referido relatório conclusivo que os documentos trazidos para a prestação de contas pela
candidata se deram em momento posterior a emissão do parecer final emitido pela equipe técnica, assim como
também do envio dos autos ao MPE, de modo que ambos os pareceres foram emitidos sem que houvesse a
anterior habilitação do causídico no presente feito.
Sobre esse aspecto, em consonância com a manifestação ministerial após sua segunda análise, firmo o
entendimento de que a falha detectada quanto a ausência de regular constituição de Advogado para
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apresentação das contas de campanha foi devidamente sanada antes da prolação da sentença, não tendo o
vício, por si só, relevância suficiente para comprometer a análise das contas quanto a esse aspecto, o que, por
tal razão, afasto a decisão de julgamento das contas como não prestadas.
Resta também demonstrado nos autos que a candidata não obteve qualquer voto (zero voto) e que, quando
aliado à constatação de que suas receitas reduzidas de campanha, da ordem de R$ 180,00 (cento e oitenta
reais), foram oriundas exclusivamente de outro candidato, não devidamente identificado, além do fato de que
reside no Estado da Paraíba – conforme o instrumento de procuração de constituição de Advogado às fls. 39,
podem apontar, nesse contexto, para o indício de que se tratou de possível candidatura fictícia objetivando burlar
o sistema de cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997
Não obstante, sobre esse aspecto, cabe ressaltar que a não obtenção de qualquer voto no pleito, por si só, não
se mostra com potencial suficiente para caracterizar burla à exigência legal do registro de candidaturas femininas
no percentual mínimo de 30%, nas eleições proporcionais, previstas no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 – com a
redação dada pela Lei nº 12.034/2009, pois, em assim sendo, estaria se restringindo o exercício de direitos
políticos baseado em mera presunção e, por tal razão, somente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral se
mostra como instrumento adequado para averiguação da legitimidade e normalidade das eleições.
Por outro lado, resta também evidenciado nos autos que a candidata, embora regularmente intimada na data de
20.06.2018 para atender ao chamado desta Justiça Eleitoral para apresentar manifestações sobre as
irregularidades detectadas na sua prestação de contas, só veio encaminhar a sua peça defensória em
10.07.2018, ou seja, 20 dias após sua intimação e mesmo assim, quando a equipe técnica já havia emitido seu
parecer conclusivo com recomendação pela não prestação de contas, em flagrante desatenção ao devido
processo legal e a isonomia que deve prevalecer entre os prestadores de contas que tiveram iguais pareceres
conclusivos desfavoráveis de suas contas por descumprimento dos prazos legais.
Em sendo assim, resta demonstrada a desídia da agora prestadora de contas quanto a não observância dos
prazos determinados pelas normas que regem a matéria, assim como também, a persistência de irregularidade
sem o devido esclarecimento, relacionada a obtenção de recursos advindos de outro candidato, não identificado,
no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e que se mostrou como único doador originário da campanha cujas
contas estão sob análise, o que compromete a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas
apresentadas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelas razões e fundamentos já explicitados, com arrimo no art. 68, inciso III da Resolução TSE
n.º 23.463/2015 e no art. 30, III da Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997 e em dissonância com o relatório da
unidade técnica e em consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO AS CONTAS DESAPROVADAS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, certifique-se o cumprimento de todas as determinações, inclusive quanto ao registro no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais – SICO deste julgamento, extraiam-se cópias e remeta-se ao MPE,
para após, arquivar-se.
Natal/RN, 09 de outubro de 2018.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUÍZ ELEITORAL DA 1ª Z.E.

EDITAIS

EDITAL Nº 79/2018 - 1ª ZE
Geração
de
Mídias,
ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno

Carga

de

Aplicativos

e

outros

Eventos

com

urnas

-

O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 1ª ZONA, Doutor(a) MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO, em conformidade com
o disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao Ministério
Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral QUE:
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1 - No período de 17.10.2018 a 19.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) COJE - GALPÃO DAS URNAS,
situado(a) à RUA DA TORRE, S/N, TIROL, null, NATAL/RN, serão realizados nas URNAS da(s) 1ª Zona(s)
Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas
com
a
finalidade
e
o
local
a
que
se
destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória

de carga;

e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
• Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de
justificativa;
• Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de
contingência;
• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED
e Verificação Pré e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
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1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res.TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de
armazenamento
da
Zona
ou
no
local
de
votação
correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
ARLLEY ANDRADE DE SOUSA
Allan Andrade dos Santos Filho
Anna Caroline Miranda Missano
Cadmiel de Melo Farias
EDNARLLY KATIANNE DO NASCIMENTO CAVALCANTE
EZILMA MEDEIROS GAMELEIRA
Filipe Ramnon dos Santos
IGOR MATHEUS GOMES FERREIRA
ISAURA LIMA ALVES GALVAO
JORGE LUIS DE MELO E SOUZA
JORGE LUIZ DE FREITAS AMORIM
Joseane de Cássia Teófilo
KARLA EUGENIA GONCALVES LUCIO FERREIRA
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERNANDES TEIXEIRA
MICHELLE MEDEIROS DE LACERDA LIMA E MOURA
Michelly Silva do Nascimento
ONEAS MACEDO DE PAULA
RUY SERGIO DE MEDEIROS LIMA
Reuel Ruben Fidalgo de Paula
SEBASTIAO IVANECIO DE LIMA SILVA
VITOR GEORGE COSTA GAMELEIRA

Identificação
Chefe de Cartório da 1ªZE
Auxiliar de Apoio às Eleições
Auxiliar de Apoio às Eleições
Auxiliar de Apoio às Eleições
Analista Judciário
Técnico S-III
Auxiliar de Eleições
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO INFORMAÇÕES
TEC ADM E FINANCEIROS
TÉCNICO JUDICIÁRIO
Auxiliar de EleiçõeS
DIGITADOR
SERVIDORA REQUISITADA
TÉCNICO MP RN
Estagiário
AGENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃÕ
Auxiliar de Apoio às Eleiçõs
SERVIDOR REQUISITADO
TÉCNICO NIFORMAÇÕES

NATAL/RN, 09.10.2018
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
Juiz Eleitoral da 1ªZE-Natal/RN

EDITAL N.º 080/2018
O JUIZ ELEITORAL DA 1ª ZONA ELEITORAL, Dr. MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO, em conformidade
com o disposto no Art. 24, VI da Resolução n.º 23.456/2015– TSE,
FAZ SABER ao Ministério Público, aos Partidos Políticos e Coligações e à Ordem dos Advogados do Brasil :
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I – As URNAS DE LONA LACRADAS NO DIA 05 de OUTUBRO de 2018, conforme anunciado no Edital nº
078/2018, tendo em vista que NÃO FOI NECESSÁRIO sua utilização, serão utilizadas no 2ºTurno caso seja
necessária votação manual.
Natal/RN, 09 de outubro de 2018.
Marco Antônio Mendes Ribeiro
Juiz Eleitoral da 1ª Z.E

02ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Geração de Midias, Carga de Aplicativos
EDITAL Nº 44/2018 - 2ª ZE
Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e outros Eventos com urnas –
ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno
O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 2ª ZONA, Doutor(a) AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO, em conformidade
com o disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao
Ministério Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público
em geral QUE:
1 - No período de 17.10.2018 a 19.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) COJE GALPÃO DAS URNAS,
situado(a) à RUA DA TORRE, S/N, TIROL, 59015-380, NATAL/RN, serão realizados nas URNAS d a ( s ) 2 ª
Zona(s) Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
Geração de Mídias:
Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas
(CAND);
Geração d e cartões de m emória (flas h cards) par a carga d as urnas d e votação;
Geração d e c a r t õ e s d e m e m ó r i a ( f l a s h c a r d s ) d e v o t a ç ã o ;
Geração d e c a r t õ e s d e m e m ó r i a ( f l a s h c a r d s ) d e v o t a ç ã o p a r a u s o e m c as o d e c o n t i n g ê n c i a ;
Geração de
mídias de
resultado
(votação,
mesa receptora
de
justificativa,
sistema de apuração, ajuste data/hora, autoteste, recuperador de
verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);

dados

e

Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que
serão em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de
mídias;
Acondicionamento
individual
dos
cartões de
memória de
votação para
contingência em envelopes específicos, que serão em seguida lacrados, a fim de que
possam ser utilizados em
caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito,
quando a preparação das urnas n ã o o c o r r e r e m at o c o n t í n u o à g e r a ç ã o d e m í d i a s .
Carga de Aplicativos
Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras
de justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e
inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos
compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas
embalagens identificadas com a Zona Eleitoral, o Município e a Seção
a que se d e s t i n a m ;
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Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de
memória de carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais
terão
suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão
de
memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o
teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o
local a que se destinam;
Acondicionamento
em
dos
cartões de

envelopes
lacrados,
memória de c a r g a ;

ao

final

da

preparação,

Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar
defeito;
Acondicionamento e m e n v e l o p e s l a c r a d o s , d a s m í d i a s d e a j u s t e d e d a t a e h o r a ;
Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma
urna por Zona Eleitoral;
Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste
votação;

de

Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;
Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados- RED e Verificação
Pré e Pós e l e i ç ã o - V P P ) ;
Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles
etiquetas relativas ao conjunto de lacres u t i l i z a d o s ;
Acondicionar
os
seguida ser

as

lacres não
utilizados
em
envelope,
devendo em
lacrado e assinado p e l o s p r e s e n t e s , a n t e s d e s e l a v r a r a a t a ;

Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão
ser anexadas à ata do evento;
Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação p o r c é d u l a
estão vazias e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação
por meio eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no
Cartório Eleitoral, no local de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz
Eleitoral, os seguintes p r o c e d i m e n t o s :
Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral,
mediante a ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório
Eleitoral, bem como em seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem
instalados nas seções eleitorais;
Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas,
sendo o procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local d e
votação onde a urna se encontrar;
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Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e
cargas de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes
da conclusão
do voto do segundo eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito
em urna de seção
eleitoral, estiverem esgotadas as possibilidades de solução previstas no a r t .
90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos descritos no item 1.2 deste Edital, podendo
serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local de armazenamento
da Z o n a ,
conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral,
no local de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona
Eleitoral ou no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o
pleito;
Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na
seção eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou
em u m d o s
Pontos de Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste
Edital:
Nome

Identificação

ADRIANA QUEIROZ

TECNICO DE SEGURIDADE SOCIAL

FERNANDA MARIANA DA SILVA CAMPOS

Auxiliar de Eleições

HARTURO PRAÇA CORDULA DE OLIVEIRA

Auxiliar de Apoio às Eleições

IVONETE DE SOUZA CAMARA

AGENTE ADMINISTRATIVO

JOSAFA ALVES DE OLIVEIRA
JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

JOSENILDO DE OLIVEIRA DANTAS

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

JOSIANE DANTAS RAMALHO

TÉC INFORM GEOG. E ESTATÍSTICAS - SIII

LIANEIDE LUSTOSA PIMENTEL

AGENTE ADMINISTRATIVO

MARCOS ANTONIO PINHEIRO HORACIO
MARIA VALQUIRIA DANTAS DE LIMA SOUZA

Auxiliar de Apoio às Eleições

MAYARA CAVALCANTI DE ARAUJO

Auxiliar de Apoio às Eleições

RILTON BARACHO DA SILVA
SANDRA REGINA DA SILVA PEGADO
SILENE PINTO DA COSTA

Auxiliar de Apoio às Eleições

SILVIA HELENA CLAUDINO DE ALMEIDA

Auxiliar de Apoio às Eleições

VITTOR DINIZ BEZERRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

NATAL/RN, 10.10.2018
AGENOR FERNANDES DA ROCHA FILHO
Juiz Eleitoral da 2ª ZE

03ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e outros Eventos com urnas - 2 Turno
EDITAL Nº 44/2018 - 3ª ZE
Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e outros Eventos com urnas
Eleições 2018 – 2º Turno
O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 3ª ZONA, Doutor(a) GUSTAVO EUGENIO DE CARVALHO BEZERRA, em
conformidade com o disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ
SABER ao Ministério Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público
em geral QUE:
1 - No período de 17.10.2018 a 19.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) COJE - GALPÃO DAS URNAS,
situado(a) à RUA DA TORRE, S/N, TIROL, 59015-380, NATAL/RN, serão realizados nas URNAS da(s) 3ª
Zona(s) os seguintes procedimentos:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b)
c)

Geração

de

cartões

Geração

de

de

memória

cartões

(flash

de

cards)
memória

para

carga

(flash

das

urnas

cards)

de

de

votação;
votação;

d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes
específicos, que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na
substituição de urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à
geração
de
mídias.
1.2 Carga de Aplicativos:
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral,
o
Município
e
a
Seção
a
que
se
destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas
com
a
finalidade
e
o
local
a
que
se
destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória
de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f)

Acondicionamento

em

envelopes

lacrados,

das

mídias

de

ajuste

de

data

e

hora;

g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona
Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
• Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
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Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;

• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação
Pré e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas
ao
conjunto
de
lacres
utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes,
antes
de
se
lavrar
a
ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas
à
ata
do
evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de
armazenamento
da
Zona
ou
no
local
de
votação
correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
ADRIANO BEZERRA GOMES
ALEXANDRA MARIA FERNANDES RODRIGUES DE FARIAS
AUREA FLAVIANA OLIVEIRA DA SILVA
FERNANDA MADRUGA DA SILVA
GILMARA NASCIMENTO SANTANA
LUIZ RICARDO VALDEVINO LOPES DE LIMA
ADMINISTRAÇÃO
MARCOS ANTONIO MARQUES DA COSTA
MILTON BEZERRA DAS NEVES NETO
PAULO GUSTAVO DA SILVA LINS
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO
SAULO DE SOUZA PEGADO
SEVERINA MARIA DA SILVA COSTA
THEODORO SOARES DA COSTA NETO
VALTERCIA DANTAS DE LIMA
VANESSA DA SILVA CRUZ COSTA

AGENTE ADMINISTRATIVO

FELEFONISTA
AUXILIAR DE ELEIÇÕES
ASSISTENTE
AGERNTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ELEIÇÕES
AUXILIAR DE ELEIÇÕES
DIGITADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ELEIÇÕES
AUXILIAR DE ELEIÇÕES
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AUXILIAR DE ELEIÇÕES

NATAL/RN, 10.10.2018
Juiz Eleitoral da 3ª Zona

04ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 046/2018
A MM. Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sulamita Bezerra Pacheco de Carvalho, no uso de suas atribuições
legais, em consonância com o disposto no art. 194, §§ 1º e 2º da Res. TSE nº. 23.554/2017,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos, Coligações, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
e demais interessados que será realizada a Oficialização do Sistema Gerenciamento da Totalização, referente às
Eleições 2018, ambiente da 4ª Zona Eleitoral, no dia 27 de outubro do corrente ano, após as 13 horas, na sede
deste Cartório Eleitoral, situado na Av. Rui Barbosa, s/n, Tirol, Natal.
E para que todos tomem conhecimento, mandou expedir o presente edital. Dado e passado nesta cidade de
Natal, aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Eraldo Morais de Macedo, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
SULAMITA BEZERRA PACHECO DE CARVALHO
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
Nº 45/2018 - 4ª ZE
Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e outros Eventos com urnas - ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno
O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 4ª ZONA, Doutor(a) SULAMITA BEZERRA PACHECO, em conformidade com o
disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao Ministério
Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral QUE:
1 - No período de 17.10.2018 a 19.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) COJE - GALPÃO DAS URNAS,
situado(a) à RUA DA TORRE, S/N, TIROL, NATAL/RN, serão realizados nas URNAS da(s) 4ª Zona(s)
Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
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se, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
• Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
• Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;
• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação Pré
e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão
lacradas. Caso não estejam, verificar que estão vazias e proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
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e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
ALEXSANDRA COUTO DE MEDEIROS PINTO
CLAYTON JEFERSSON RIBEIRO
EDMAR GALASSI NEVES
ELNA MARIA MEDEIROS DE AZEVEDO
ERALDO MORAIS DE MACEDO
FERNANDO LUIS TEIXEIRA VITAL
GILVANIA BENIGNA FREITAS DE MEDEIROS
GIOVANNA DE LIMA CUNHA
HANIA APARECIDA CAVALCANTE SILVA
JULIO CESAR MARTINIANO DE ALBUQUERQUE
SILVA
LUIZ ANTONIO MOURA SOARES
NATALIA BEZERRA MEDEIROS
PAULA MARILIA LUSTOSA PIMENTEL
RAIMUNDO LINO DA CUNHA FILHO
REGINA CELI REGO PESSOA
RONALDO BRANDAO DOS SANTOS
SUELMA DE OLIVEIRA BEZERRA

Identificação

Assinatur
a

Auxiliar
de
Apoio
às
Eleições
TÉCNICO DO SEGURO
SOCIAL
AGENTE
ADMINISTRATIVO
Agente Administrativo
AGENTE
ADMINISTRATIVO
Auxiliar
de
Apoio
às
Eleições
Auxiliar
de
Apoio
às
Eleições
Auxiliar
de
Apoio
às
Eleições
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
Auxiliar
de
Apoio
às
Eleições
Auxiliar
de
Apoio
às
Eleições
TÉCNICO DO SEGURO
SOCIAL
AUXILIAR
CONTABILIDADE
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

DE

NATAL/RN, 09.10.2018
SULAMITA BEZERRA PACHECO
Juíza Eleitoral da 4ª Zona

06ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 50/2018 - 6ª ZE
O JUIZ ELEITORAL da 6ª ZONA, Doutor PETERSON FERNANDES BRAGA, em conformidade com o disposto
nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao Ministério Público,
aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral QUE:
1 - No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no CARTÓRIO ELEITORAL, situado à
Alameda do V Centenário do Brasil, 66, Centro, Ceará-Mirim/RN/RN, serão realizados nas URNAS da 6ª Zona
Eleitoral, os seguintes procedimentos:
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Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e outros Eventos com urnas ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de
apuração, ajuste data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
• Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
• Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;
• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação Pré
e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
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c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos
neste Edital:
Nome
Ana Célia Oliveira da Silva
Claúdia Maria da Cunha Garcia
Gilmar Câmara da Silva
Hugo de Araújo Bezerra
José Wilson de Oliveira
Maria José Souza do Nascimento Sena
Márcio José Fernandes Pereira
Pedro Eulle de Souza Leandro

Identificação
Auxiliar de Apoio
às Eleições
Auxiliar de Apoio
às Eleições
Servidor Cedido

Assinatura

Assistente I do
Chefe de Cartório
Chefe do Cartório
Auxiliar de Apoio
às Eleições
Auxiliar de Apoio
às Eleições
Auxiliar de Apoio
às Eleições

CEARÁ-MIRIM/RN, 10.10.2018
Peterson Fernandes Braga
Juiz Eleitoral da 6ª Zona

15ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Representação
REPRESENTAÇÃO nº 27-44.2018.620.0015
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO CAMPESTRE PARA O POVO
ADVOGADO: ANDERSON PEREIRA BARROS – OAB 7582/RN
SENTENÇA
Trata-se de Representação proposta pela Coligação Campestre para o Povo, em desfavor de SETA – Instituto
de Pesquisa LTDA-ME e Jackson Félix Pereira, com o escopo de obstar a divulgação de pesquisa de intenção
de voto relativo a eleição suplementar para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da Cidade de São José do
Campestre/RN.
É o relatório. Decido.
A solução do presente caso é apresentada pelo Código de Processo Civil.
O interesse processual se caracteriza pelo binômio necessidade/utilidade do provimento judicial. Necessidade
por ser a medida judicial a única capaz de resguardar um direito violado ou ameaçado de lesão. Utilidade quando
do manejo adequado da tutela jurisdicional em concreto para a satisfação de uma pretensão, numa relação de
adequação entre a causa de pedir e do pedido.
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Dispõe o art. 485, VI do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Como se observa dos autos, não mais perdura o interesse jurídico no prosseguimento do presente feito. Isso
porque o objeto da lide referia-se a pesquisa eleitoral que seria divulgada no dia 31 de maio de 2018, referente a
eleição que ocorreria no dia 03 de junho de 2018.
O escopo do procedimento era essencialmente impedir a divulgação de pesquisa tendenciosa que pudesse
influenciar na escolha de candidatos pelos eleitores indecisos.
No caso dos autos, tem-se que com a ocorrência do escrutínio, em 03 de junho de 2018, não há mais qualquer
interesse em divulgação de pesquisa eleitoral ou no julgamento acerca da sua regularidade.
Diante do exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, por perda de objeto em razão da
ausência de interesse processual.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.
Tudo devidamente cumprido, certifique-se e, após, arquive-se com baixa na distribuição.
S. J. do Campestre, 09 de outubro de 2018.
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral

21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 048/2018 - 21ª ZE
Geração
de
Mídias,
ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno

Carga

de

Aplicativos

e

outros

Eventos

com

urnas

-

O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 21ª ZONA, Doutor(a) LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO, em conformidade com o
disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao Ministério
Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral QUE:
1 - No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) CARTÓRIO ELEITORAL DA 21ªZE,
situado(a) à RUA FRANCISCO CÍCERO, 14, Centro, FLORÂNIA/RN, serão realizados nas URNAS da(s) 21ª
zona eleitoral, os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b)
c)

Geração

de

Geração

cartões
de

de

memória

cartões

de

(flash

cards)
memória

para

carga

(flash

das
cards)

urnas
de

de

votação;
votação;

d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes
específicos, que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na
substituição de urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à
geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral,
o
Município
e
a
Seção
a
que
se
destinam;
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b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas
com
a
finalidade
e
o
local
a
que
se
destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória
de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f)

Acondicionamento

em

envelopes

lacrados,

das

mídias

de

ajuste

de

data

e

hora;

g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona
Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
•
•

Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;

• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação Pré
e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas
ao
conjunto
de
lacres
utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes,
antes
de
se
lavrar
a
ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas
à
ata
do
evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de
armazenamento
da
Zona
ou
no
local
de
votação
correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
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eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão
Descentralizada,
extensão
da
Junta
Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
Identificação
Assinatura
ANNA CHRISTINA PISCO ROCHA DA SILVA
HELDER LIMA FREIRE
JOSICLEIDE FRAGOSO DE ALBUQUERQUE
MARCO GIANINI BEZERRA CASSIANO
SELMA LUCIA GOMES DE MEDEIROS
WAGNER MATIAS MAIA

Auxiliar de Eleições
AGENTE ADMINISTRATIVO
Auxiliar de Eleições
AGENTE ADMINISTRATIVO
Auxiliar de Eleições

Edital nº 049-2018
EDITAL Nº 49/2018 – 21ªZE
Oficialização do Sistema Gerenciamento – Eleições 2018 - 2º Turno
A Excelentíssima Senhora, Doutora LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO, Juíza da 21ª Zona Eleitoral de Florânia,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 194,
§§ 1º a 2º da Res. TSE nº. 23.554/2017, TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos, Coligações, Ministério
Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e demais interessados que será realizada a Oficialização do
Sistema Gerenciamento da Totalização, referente às Eleições 2018, Segundo Turno, ambiente da 21ª Zona
Eleitoral, no dia 27 de outubro do corrente ano, após as 13 horas, na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua
Francisco Cícero 15, Centro, Florânia/RN.
E para que todos tomem conhecimento, mandou a MMª. Juíza expedir o presente e publicá-lo. Dado e passado
nesta Cidade de Florânia/RN, na Sede desta 21ª Zona Eleitoral/RN, aos dez dias do mês de outubro do ano de
dois mil e dezoito (10/10/18). Eu, _____ , Anna Christina Pisco Rocha da Silva, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei
o presente, que achado conforme segue devidamente assinado pela Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral,
para afixação no mural e publicação no DJE-TRE/RN.
LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO
Juíza da 21ª Zona Eleitoral/RN

34ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

JUSTIÇA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EDITAL Nº 40/2018 – 34ªZE
Oficialização do Sistema Gerenciamento – Eleições 2018
De ordem da Doutora ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS, Juíza titular da 34ª Zona Eleitoral
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto
no art. 194, §§ 1º a 2º da Res. TSE nº. 23.554/2017, TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos, Coligações,
Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e demais interessados que será realizada a
Oficialização do Sistema Gerenciamento da Totalização , referente ao 2º Turno das Eleições 2018, ambiente da
34ª Zona Eleitoral, no dia 27 de outubro do corrente ano, após as 13 horas, na sede deste Cartório Eleitoral,
situado à Av. Abel Coelho, 1181, Abolição II, Mossoró/RN.
E para que todos tomem conhecimento, mandou a MMª. Juíza expedir o presente e publicá-lo. Dado e
passado nesta Cidade de Mossoró, na Sede desta 34ª Zona Eleitoral/RN, aos 10 (dez) do mês de outubro do
ano de dois mil e dezoito (10/10/2018). Eu, ________ , Chefe do Cartório, o fiz expedir e assinei.
Francisco Márcio de Oliveira
Chefe de Cartório da 34ª Zona Eleitoral/RN
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EDITAL Nº 41/2018 - 34ª ZE
O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 34ª ZONA, Doutor(a) ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS, em
conformidade com o disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554 /2017, FAZ
SABER ao Ministério Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público
em geral QUE:
1 - No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, situado(a) à RUA JOSÉ LEITE, 100, ABOLIÇÃO I, 59619-100, MOSSORÓ/RN,
serão realizados nas URNAS da(s) 34ª Zona(s) Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e outros Eventos com urnas
ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
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i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
• Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
• Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;
• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados- RED e Verificação Pré
e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos
neste Edital:
ANA RAQUEL FELIX COSTA - Assistente em Administração
ANTONIO WALKER DE OLIVEIRA LEAL - Auxiliar de Apoio às Eleições
BRUNO RYCARDO DA SILVA PEREIRA - Auxiliar de Apoio às Eleições
FRANCISCO ABIMAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Auxiliar de Apoio às Eleições
FRANCISCO AERTON BENTO DE SOUSA - Auxiliar de Apoio às Eleições
FRANCISCO FABIANO MARQUES - Auxiliar de Apoio às Eleições
FRANCISCO LIDINEY BEZERRA DE ALBUQUERQUE - Auxiliar de Apoio às Eleições
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FRANCISCO MARCIO DE OLIVEIRA – Chefe da 34ª Zona
HENDEMBERG DE OLIVEIRA GOMES - Auxiliar de Apoio às Eleições
IDALINO VITORIANO FELIPE DOS SANTOS - Auxiliar de Apoio às Eleições
INGRID MIRELA LEITE SALATIEL - Auxiliar de Apoio às Eleições
JOAS STEFANO HOLANDA FERREIRA - Auxiliar de Apoio às Eleições
JONATHAN CARTNEY DA SILVA - Auxiliar de Apoio às Eleições
JORDEL FERREIRA DE SOUZA - Auxiliar de Apoio às Eleições
JOSINEIDE PAULINO FEITOSA DE OLIVEIRA - Auxiliar de Apoio às Eleições
LUAN LEONARDO KENNEDY SILVA NUNES - Auxiliar de Apoio às Eleições
LUCAS EMANUEL DE ANDRADE - Auxiliar de Apoio às Eleições
LUIZ NETO SILVEIRA JÚNIOR - Auxiliar de Apoio às Eleições
MARCOS ANTONIO LAURENTINO SANTOS - Auxiliar de Apoio às Eleições
MARIA APARECIDA OLIVEIRA BEZERRA - Técnico de Nível Superior
SAMUEL BRUNO DE OLIVEIRA MOURA - Auxiliar de Apoio às Eleições
MOSSORÓ/RN, 10.10.2018
ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS
JUÍZA ELEITORAL DA 34 ZONA

37ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 47/2018 - GJE - 37ªZE
OFICIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
ELEIÇÕES GERAIS 2018 – 2º TURNO

DE ORDEM do MM. JUIZ ELEITORAL desta 37ª ZONA, Dr. RENAN BRANDÃO DE MENDONÇA, em
consonância com o disposto no art. 194, §§ 1º a 2º da Res. TSE nº. 23.554/2017, TORNO PÚBLICO aos
Partidos Políticos, Coligações, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e demais interessados
que será realizada a Oficialização do Sistema Gerenciamento da Totalização, referente ao 2º Turno das Eleições
2018, ambiente da 37ª Zona Eleitoral, no dia 27 de outubro do corrente ano, após as 13 horas, na sede deste
Cartório Eleitoral, situado à rua. Valdemar Izídio de Lima, s/n, PE. José Kruzza, Patu/RN.
E para que todos tomem conhecimento, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital e publicá-lo. Dado e
passado nesta Cidade de Patu, na Sede desta 37ª Zona Eleitoral/RN, ao(s) 10 (dez) do mês de outubro do ano
de dois mil e dezoito (10/10/2018). Eu, José Antônio Viana dos Santos, Chefe do Cartório, digitei.
Patu/RN, 10 de outubro de 2018.
JOSÉ ANTÔNIO VIANA DOS SANTOS
Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL Nº 48/2018 - GJE - 37ªZE
GERAÇÃO DE MÍDIAS, CARGA DE APLICATIVOS E OUTROS EVENTOS COM URNAS
ELEIÇÕES 2018 – 2º TURNO
O JUIZ ELEITORAL da 37ª ZONA, Doutor RENAN BRANDÃO DE MENDONÇA, em conformidade com o
disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao Ministério
Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral QUE:
1 - No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no CARTÓRIO ELEITORAL DA 37ªZE,
situado(a) à R. VALDEMAR IZIDIO LIMA, S/N, PE. JOSÉ KRUZZA, PATU/RN, serão realizados nas URNAS da
37ª Zona Eleitoral, os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
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a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
• Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
• Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;
• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação Pré
e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito.
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
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d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
JOSÉ ANTONIO VIANA DOS SANTOS
MARIA EDILENE DE SOUZA
FABIANA PAIVA MOURA NUNES
CESANILDO GOMES
CESANILDO VIEIRA CAVALCANTE FILHO
ROMERO GODEIRO DE ARAUJO
WICLEF ARIKSON AZEVEDO NOGUEIRA

CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL - 37ªZE
SERVIDORA REQUISITADA DA 37ª ZE
SERVIDORA REQUISITADA DA 37ª ZE
AUXILIAR DE APOIO ÀS ELEIÇÕES
AUXILIAR DE APOIO ÀS ELEIÇÕES
AUXILIAR DE APOIO ÀS ELEIÇÕES
AUXILIAR DE APOIO ÀS ELEIÇÕES

Patu/RN, 10 de outubro de 2018
RENAN BRANDÃO DE MENDONÇA
JUIZ DA 37ª ZONA ELEITORAL

38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 47/2018 - 38ª ZE
Geração
de
Mídias,
ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno

Carga

de

Aplicativos

e

outros

Eventos

com

urnas

-

O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 38ª ZONA, Doutor(a) MONICA MARIA ANDRADE DA SILVA, em conformidade
com o disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao
Ministério Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral
QUE:
1 - No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) CARTÓRIO ELEITORAL DA 38ªZE,
situado(a) à RUA DR. JOAQUIM INÁCIO,130, CENTRO, null, MARTINS/RN, serão realizados nas URNAS da(s)
38ª Zona(s) Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b)
c)

Geração

de

Geração

cartões
de

de

memória

cartões

de

(flash

cards)
memória

para

carga

(flash

das
cards)

urnas
de

de

votação;
votação;

d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
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urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral,
o
Município
e
a
Seção
a
que
se
destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas
com
a
finalidade
e
o
local
a
que
se
destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f)

Acondicionamento

em

envelopes

lacrados,

das

mídias

de

ajuste

de

data

e

hora;

g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona
Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
• Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
•

Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;

• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação
Pré e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas
ao
conjunto
de
lacres
utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes,
antes
de
se
lavrar
a
ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas
à
ata
do
evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
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as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de
armazenamento
da
Zona
ou
no
local
de
votação
correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
Identificação
ANTONIA ROSELI CHAVES Auxiliar de Apoio às Eleições
CIRIA ROSARIO DE MORAIS Auxiliar de Apoio às Eleições
CLARISSA BARBOSA NUNES PEREIRA PINTO Analista Judiciário – 38ª ZE
CLEANO RICARDO RESENDE LUCENA Chefe de Cartório – 38ª ZE
FELIPE EMANUEL DE QUEIROZ LISBOA Auxiliar de Apoio às Eleições
MARIA CLEIDE DE MENESES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Marcos Danilo Carvalho Gurgel Estagiário
UEDINA ROZANA LEITE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MARTINS/RN, 10.10.2018
Mônica Maria Andrade da Silva
Juiz(a) Eleitoral da 38ª Zona
EDITAL Nº 46/2018 38ªZE
Oficialização do Sistema Gerenciamento – Eleições 2018
A Doutora Mônica Maria Andrade da Silva, Juíza titular da 38ª Zona Eleitoral de Martins, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 194, §§ 1º a 2º da
Res. TSE nº. 23.554/2017, TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos, Coligações, Ministério Público, Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e demais interessados que será realizada a Oficialização do Sistema Gerenciamento
da Totalização, referente ao 2º Turno das Eleições 2018, ambiente da 38ª Zona Eleitoral, no dia 27 de outubro do
corrente ano, após as 13 horas, na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua Dr. Joaquim Inácio, 130, Centro,
Martins/RN.
E para que todos tomem conhecimento, mandou a MMª. Juíza expedir o presente e publicá-lo. Dado e
passado nesta cidade de Martins/RN, na sede desta 38ª Zona Eleitoral/RN, aos dez dias do mês de outubro do
ano de dois mil e dezoito (10/10/2018). Eu, _____ (Cleano Ricardo Resende Lucena), Chefe do Cartório, digitei o
presente Edital que segue assinado pela MM. Juíza.
__________________________________________
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral/RN

45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 75/2018 ¿ 45ªZE
EDITAL Nº 75/2018 – 45ªZE
Oficialização do Sistema Gerenciamento – Eleições 2018
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De ordem do(a) Doutor(a) Evaldo Dantas Segundo, Juiz(a) titular da 45ª Zona Eleitoral de Apodi/RN, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 194, §§ 1º a 2º
da Res. TSE nº. 23.554/2017, TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos, Coligações, Ministério Público, Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) e demais interessados que será realizada a Oficialização do Sistema
Gerenciamento da Totalização , referente ao 2º Turno das Eleições 2018, ambiente da 45ª Zona Eleitoral, no dia
27 de outubro do corrente ano, após as 13 horas, na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Fórum Eleitoral, Rua
Francisco Roberto Carlos de Morais, 89, Pequé – Apodi/Rn.
E para que todos tomem conhecimento, mandou o MM. Juiz expedir o presente e publicá-lo. Dado e passado
nesta Cidade de Apodi/RN, na Sede desta 45ª Zona Eleitoral/RN, ao(s) 10 dia (s) do mês de outubro do ano de
dois mil e dezoito (10/10/2018). Eu, _____ , Chefe do Cartório, o fiz expedir e assinei.
Maria Helena Lisboa Lopes
Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL Nº 74/2018 - 45ª ZE
Geração
de
Mídias,
Carga
de
Aplicativos
e
outros
Eventos
com
urnas
ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno
O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 45ª ZONA, Doutor(a) EVALDO DANTAS SEGUNDO, em conformidade com o
disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao Ministério
Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral QUE:
1 - No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) CARTÓRIO ELEITORAL DA 45ªZE,
situado(a) à RUA FRANCISCO ROBERTO CARLOS DE MORAIS, 89, PEQUE, null, APODI/RN, serão
realizados nas URNAS da(s) 45ª Zona(s) Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória
de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
• Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
• Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;
• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação Pré
e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 185

Natal, quinta-feira, 11 de outubro de 2018

Página 53

k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
Breenda Cryslaide Freitas Santos
Elane Cristina de Oliveira Paiva Freire Soares
FERDINANDO MONTEIRO CARVALHO DIAS
COSTA
FRANCISCO EDJARLILSON DE MORAIS
JOELSON MARLOS DO AMARAL
Lucas Matheus de Almeida Morais
MARIA HELENA LISBOA LOPES
Marcos Sueliton Oliveira de Souza
Pedro Balduino de Sousa Neto
Pedro Emanoel de Morais Tavares
Weberson Adison Costa dos Santos

DA

Identificação
Auxiliar de Eleições
Auxiliar de Apoio às Eleições
TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Auxiliar de Eleições
Técnica Judiciária
Auxiliar de Apoio às Eleições
Auxiliar de Eleições
Auxiliar de Eleições
Estagiário

APODI/RN, 10.10.2018

Juiz(a) Eleitoral da 45ª Zona

46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 47/2018

46ªZE

Oficialização do Sistema Gerenciamento – Eleições 2018
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De ordem do Doutor Cleudson de Araújo Vale, Juiz titular da 46ª Zona Eleitoral de Ceará-Mirim, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 194, §§ 1º a
2º da Res. TSE nº. 23.554/2017, TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos, Coligações, Ministério Público, Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) e demais interessados que será realizada a Oficialização do Sistema
Gerenciamento da Totalização, referente ao 2º Turno das Eleições 2018, ambiente da 46ª Zona Eleitoral, no dia
27 de outubro do corrente ano, após as 13 horas, na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Alameda do V
Centenário do Brasil, 66, Centro – Ceará-Mirim - CEP 59570 000 .
E para que todos tomem conhecimento, mandou o MMª. Juiz expedir o presente e publicá-lo. Dado e
passado nesta Cidade de Ceará-Mirim, na Sede desta 46ª Zona Eleitoral/RN, aos 10 dias do mês de outubro do
ano de dois mil e dezoito (10/10/2018). Eu, Paulo Roberto Almeida e Silva, Chefe do Cartório, o fiz expedir e
assinei.
Paulo Roberto Almeida e Silva
Chefe de Cartório da 46ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL Nº 48/2018 - 46ª ZE
Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e outros Eventos com urnas ELEIÇÕES 2018 – 2º TURNO
O JUIZ ELEITORAL da 46ª ZONA, Doutor CLEUDSON DE ARAÚJO VALE, em conformidade com o disposto
nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao Ministério Público,
aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral QUE:
No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) CARTÓRIO ELEITORAL DA 46ªZE,
situado à ALAMEDA DO V CENTENÁRIO DO BRASIL, 66, CENTRO, 59565-000, CEARÁ-MIRIM/RN, serão
realizados nas URNAS da 46ª Zona Eleitoral, os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes
específicos, que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na
substituição de urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à
geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c)
Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória
de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
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g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
- Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
- Cartões de memória (flash card) de votação para uso em urnas de contingência;
- Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação Pré
e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
Allan Bruno Farias de Aquino
Claúdia Maria da Cunha Garcia
Jaqueline Apolonia Batista da Costa
Mauriliane de Souza Silva
Paulo Roberto Almeida e Silva

Identificação
Auxiliar de Apoio
às Eleições
Auxiliar de Apoio
às Eleições
Auxiliar de Apoio
às Eleições
Auxiliar de Apoio
às Eleições
Chefe do Cartório

Assinatura

CEARÁ-MIRIM/RN, 10.10.2018
Cleudson de Araújo Vale
Juiz Eleitoral da 46ª Zona Eleitoral

54ª ZONA ELEITORAL
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EDITAIS

EDITAL Nº 49/2018
Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e outros Eventos com urnas - ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno
O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 54ª ZONA, Doutor(a) DIEGO DE ALMEIDA CABRAL, em conformidade com o
disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao Ministério
Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral QUE:
1 - No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) CARTÓRIO
ELEITORAL DA 54ªZE, situado(a) à RUA DOUTOR LUIZ CARLOS, NOVO HORIZONTE, null, ASSÚ/RN, serão
realizados nas URNAS da(s) 54ª Zona(s) Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
1.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
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h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
• Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
• Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;
• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados RED e Verificação Pré
e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
1.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
Aledson de Souza Moura
Ana Ligia Torres Galliza Oliveira
José Claudio Medeiros de Lima
Frank Manoel de Oliveira Neves
Ronicley Pereira de Melo
Viníciu Nóbrega Farias
Carlos Rogério Torres Teixeira

Identificação
Chefe de Cartório
Assistente I
Assistente Administrativo
Auxiliar de Apoio às Eleições
Auxiliar de Apoio às Eleições
Auxiliar de Apoio às Eleições
Chefe de Cartório

Assinatura
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Adriana Morais da Cunha
Anadson Limuel Rodrigues Souza
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Assistente I
Auxiliar de Apoio às Eleições
Auxiliar de Apoio às Eleições
Auxiliar de Apoio às Eleições
Auxiliar de Apoio às Eleições
Auxiliar Administrativo
Assistente Administrativo
Secretária Escolar

Assú, 10/10/2018
Diego de Almeida Cabral
Juiz Eleitoral – 54ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 50/2018 ¿ 54ªZE
Oficialização do Sistema Gerenciamento – 2º Turno – Eleições 2018
O Doutor Diego de Almeida Cabral, Juiz(a) titular da 54ª Zona Eleitoral de Assú, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 194, §§ 1º a 2º da Res. TSE
nº. 23.554/2017, TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos, Coligações, Ministério Público, Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) e demais interessados que será realizada a Oficialização do Sistema Gerenciamento da
Totalização , referente ao 2º Turno das Eleições 2018, ambiente da 54ª Zona Eleitoral, no dia 27 de outubro do
corrente ano, após as 13 horas, na sede deste Cartório Eleitoral, situado à R. Doutor Luiz Carlos, Qd. F, Lote
114/115, Novo Horizonte - Assu/RN – CEP 59650-000. Fone-Fax (084) 3331-1031.
E para que todos tomem conhecimento, mandou o(a) MM. Juiz expedir o presente e publicá-lo. Dado e
passado nesta Cidade de Assú, na Sede desta 54ª Zona Eleitoral/RN, ao onze dias do mês de setembro do ano
de dois mil e dezoito (10/10/2018). Eu, Aledson de Souza Moura, Chefe do Cartório, o fiz expedir e vai assinado
pelo MM Juiz Eleitoral.
Diego de Almeida Cabral
Juiz Eleitoral

63ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 35/2018 - 63ª ZE
Geração de Mídias, Carga de Aplicativos e outros Eventos com urnas ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno
O(A) JUIZ(A) ELEITORAL da 63ª ZONA, Doutor(a) JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA, em conformidade
com o disposto nos Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao
Ministério Público, aos Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral
QUE:
1 - No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) CARTÓRIO DA 63ª ZONA
ELEITORAL, situado(a) à RUA DAMIÃO MONTEIRO DE SOUZA, N.12, CENTRO, 59810-000,
PORTALEGRE/RN, serão realizados nas URNAS da(s) 63ª Zona(s) Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
1.1 Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
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f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes específicos,
que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na substituição de
urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias.
2 - No período de 22.10.2018 a 24.10.2018, a partir das 08:00 horas, no(a) FÓRUM MUNICIPAL DR. ALDO
PESSOA, situado(a) à AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO MARTINS, 116, CENTRO, 59810-000,
PORTALEGRE/RN, serão realizados nas URNAS da(s) 63ª Zona(s) Eleitoral(ais), os seguintes procedimentos:
2.2 Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;
Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação Pré e
Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
2.3 Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
2.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
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as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
3 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
Mairan Kleber Araujo Dantas
Patrício Jerônimo Bezerra
Edileuza Maria Soares
Larice Rocha da Oliveira
Daniel Alves Dias
Emanuela Marcleide de Albuquerque Torres
Samuel Alves Dias
William Evangelista Pereira

Identificação
Chefe de Cartório
Analista Judiciário
Servidora Requisitada
Estagiária
Auxiliar de Eleições
Auxiliar de Eleições
Auxiliar de Eleições
Auxiliar de Eleições

Assinatura

PORTALEGRE/RN, 10.10.2018
JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz(a) Eleitoral da 63ª Zona
EDITAL Nº 36/2018 ¿ 63ªZE
Oficialização do Sistema Gerenciamento – Eleições 2018
O Doutor(a) José Ronivon Beija Mim de Lima, Juiz(a) Eleitoral da 63ª Zona Eleitoral de Portalegre,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 194,
§§ 1º a 2º da Res. TSE nº. 23.554/2017, TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos, Coligações, Ministério
Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e demais interessados que será realizada a Oficialização do
Sistema Gerenciamento da Totalização, referente ao 2º Turno das Eleições 2018, ambiente da 63ª Zona
Eleitoral, no dia 27 de outubro do corrente ano, após as 13 horas, na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua
Damião Monteiro de Souza, 12, Centro, Portalegre/RN.
E para que todos tomem conhecimento, mandou o(a) MMª. Juiz(a) expedir o presente e publicá-lo. Dado
e passado nesta Cidade de Portalegre, na Sede desta 63ª Zona Eleitoral/RN, ao(s) 10 dias do mês de outubro do
ano de dois mil e dezoito (10/10/2018). Eu, _______ , Chefe do Cartório, o fiz expedir.
__________________________________________
José Ronivon Beija Mim de Lima
Juiz(a) Eleitoral da 63ª Zona/RN

69ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 43/2018 - 69ª ZE
Geração
de
Mídias,
ELEIÇÕES 2018 - 2º Turno

Carga

de

Aplicativos

e

outros

Eventos

com

urnas

-

A JUÍZA ELEITORAL da 69ª ZONA, Doutora DIVONE MARIA PINHEIRO, em conformidade com o disposto nos
Arts. 78 a 80; 82 a 84; 87 a 95 e 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, FAZ SABER ao Ministério Público, aos
Partidos Políticos, Coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao público em geral QUE:
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1 - No período de 17.10.2018 a 19.10.2018, a partir das 08:00 horas, no COJE - GALPÃO DAS URNAS, situado
na RUA DA TORRE, S/N, TIROL, s/n, NATAL/RN, serão realizados nas URNAS da 69ª Zona Eleitoral, os
seguintes procedimentos:
Geração de Mídias:
a) Importação para o sistema GEDAI dos dados finais contidos no sistema PREPARAÇÃO relativos à partidos
políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de justificativas,
candidatos aptos e candidatos inaptos, após o fechamento do sistema candidaturas (CAND);
b) Geração de cartões de memória (flash cards) para carga das urnas de votação;
c) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação;
d) Geração de cartões de memória (flash cards) de votação para uso em caso de contingência;
e) Geração de mídias de resultado (votação, mesa receptora de justificativa, sistema de apuração, ajuste
data/hora, autoteste, recuperador de dados e verificação pré e pós-eleição ou Mídia Unificada);
f) Acondicionamento dos cartões de memória de carga em envelopes, ao final da geração de mídias, que serão
em seguida lacrados, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à geração de mídias;
g) Acondicionamento individual dos cartões de memória de votação para contingência em envelopes
específicos, que serão em seguida lacrados, a fim de que possam ser utilizados em caso de insucesso na
substituição de urna que apresentar defeito, quando a preparação das urnas não ocorrer em ato contínuo à
geração de mídias.
Carga de Aplicativos
a) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação por meio da inclusão das tabelas de
partidos políticos, coligações, eleitores, seções com as respectivas agregações, mesas receptoras de
justificativas, candidatos aptos e candidatos inaptos, utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se,
em seguida, o cartão de memória de votação e a mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizandose, ainda, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens identificadas com a Zona
Eleitoral, o Município e a Seção a que se destinam;
b) Preparação e colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência, utilizando-se o cartão de memória de
carga e realizando-se, a seguir, o teste de funcionamento das urnas, as quais terão suas embalagens
identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
c) Preparação e colocação de lacres nas urnas a serem utilizadas nas mesas receptoras de justificativa,
utilizando-se o cartão de memória de carga e inserindo-se, em seguida, o cartão de memória de votação e a
mídia de resultado nos respectivos compartimentos, realizando-se, ainda, o teste de funcionamento das urnas,
as quais terão suas embalagens identificadas com a finalidade e o local a que se destinam;
d) Acondicionamento em envelopes lacrados, ao final da preparação, dos cartões de memória
de carga;
e) Acondicionamento, individualmente, em envelopes lacrados, dos cartões de memória de votação para
contingência, que poderão ser utilizados em caso de insucesso na substituição de urna que apresentar defeito;
f) Acondicionamento em envelopes lacrados, das mídias de ajuste de data e hora;
g) Realização de teste de votação acionado pelo aplicativo de Verificação Pré-Pós em pelo menos uma urna por
Zona Eleitoral;
h) Impressão e conferência do resumo digital (hash) dos arquivos das urnas submetidas ao teste de votação;
i) Havendo necessidade, poderá ocorrer, ainda, nova geração de:
•
Cartões de memória (flash card) para carga das urnas de seção, de contingência e de justificativa;
•

Cartões de memória (flash card) de votação para realização de autoteste das urnas de contingência;

• Mídias de resultado (votação, justificativa, sistema de apuração, Recuperador de Dados-RED e Verificação
Pré e Pós eleição-VPP);
j) Os responsáveis pela preparação das urnas deverão assinar os extratos de carga e colar neles as etiquetas
relativas ao conjunto de lacres utilizados;
k) Acondicionar os lacres não utilizados em envelope, devendo em seguida ser lacrado e assinado pelos
presentes, antes de se lavrar a ata;
l) Destruir os lacres assinados e não utilizados, preservando-se as etiquetas de numeração, que deverão ser
anexadas à ata do evento;
m) Certificar-se de que as urnas de lona que poderão ser utilizadas no caso de votação por cédula estão vazias
e, uma vez fechadas, proceder à lacração.
Eventos Anteriores e Posteriores à Carga de Aplicativos até o Dia do Pleito
1.3.1 Após a remessa das urnas para preparação e até o dia do pleito, de forma a garantir a votação por meio
eletrônico, poderão ser realizados, nos locais de armazenamento da Zona Eleitoral, no Cartório Eleitoral, no local
de votação onde a urna se encontrar ou em local designado pelo Juiz Eleitoral, os seguintes procedimentos:
a) Conferência visual dos dados constantes das urnas no local de armazenamento da Zona Eleitoral, mediante a
ligação desses equipamentos, após o seu transporte da sede do TRE/RN para o Cartório Eleitoral, bem como em
seus locais de votação, antes do início da votação, na medida em que forem instalados nas seções eleitorais;
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b) Uso de programa que possibilite o ajuste do horário ou do calendário interno das urnas, já lacradas, sendo o
procedimento realizado no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou no local de votação onde a urna se
encontrar;
c) Nova preparação de urnas de seção (carga de aplicativos), após a audiência de Geração de mídias e cargas
de aplicativos, inclusive no dia da votação, antes do seu início, ou ainda, antes da conclusão do voto do segundo
eleitor, neste caso apenas quando, além de detectado defeito em urna de seção eleitoral, estiverem esgotadas
as possibilidades de solução previstas no art. 90 da Res. TSE 23.554/2017, observando-se os procedimentos
descritos no item 1.2 deste Edital, podendo serem realizados na própria seção, no Cartório Eleitoral ou no local
de armazenamento da Zona, conforme a localização da urna defeituosa no momento da ocorrência;
d) Nova preparação de urnas de contingência ou de justificativa, a qualquer momento, observando-se os
procedimentos previstos no item 1.2, alíneas b, c, d e e. O evento poderá ocorrer no Cartório Eleitoral, no local
de armazenamento da Zona ou no local de votação correspondente;
e) Ajuste/reposicionamento do cartão de memória de votação, substituição de urna de seção por urna de
contingência ou substituição do cartão de memória de votação, no local de armazenamento da Zona Eleitoral ou
no local de votação, uma vez constatado problema em equipamento já preparado para o pleito;
f) Uso do aplicativo RED (Recuperador de Dados) para recuperar os dados não gravados em mídia na seção
eleitoral por falha ou erro. Podendo ser realizado na sede da Junta Eleitoral ou em um dos Pontos de
Transmissão Descentralizada, extensão da Junta Eleitoral.
2 - Identificação dos servidores do TRE/RN e Auxiliares envolvidos nos procedimentos descritos neste Edital:
Nome
ALESSIO MEDEIROS CAVALCANTI
ALINE FREITAS BARBOSA
ANDRE LUIS FONTES
DIEGO JONATAS COSTA

Identificação
Técnico Judiciário
Auxiliar De Apoio Às Eleições
Técnico Do Min. Púb. Estadual - Área Adm
Auxiliar De Apoio Às Eleições

FRANCISCO SINDERLEY DE OLIVEIRA
HENRIQUE JOSÉ LEIROS CUNHA DA
COSTA
JANKEL PESSOA DE OLIVEIRA

Técnico Judiciário
Auxiliar De Apoio Às Eleições

JAQUELINE EUGÊNIO CARDOSO
JOSE AILTON JERONIMO FERREIRA DE
ALCANTARA
KATIA REJANE COSTA PEREIRA
LO RUAMA COSTA DOS SANTOS

Auxiliar De Apoio Às Eleições
Auxiliar Em Administração
Chefe De Cartório
Auxiliar De Apoio Às Eleições

THIAGO MARQUES DA COSTA

Assistente Em Administração

Assinatura

Auxiliar De Apoio Às Eleições

NATAL/RN, 10.10.2018
DIVONE MARIA PINHEIRO
Juíza Eleitoral da 69ª Zona
EDITAL Nº 044/2018
Oficialização do Sistema Gerenciamento – Eleições 2018
A Excelentíssima Senhora Dra. DIVONE MARIA PINHEIRO, Juíza Eleitoral desta 69ª Zona, Circunscrição
Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, no uso de suas atribuições legais, em
consonância com o disposto no art. 194, §§ 1º a 2º da Res. TSE nº. 23.554/2017, TORNA PÚBLICO aos
Partidos Políticos, Coligações, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e demais interessados
que será realizada a Oficialização do Sistema Gerenciamento da Totalização, referente ao 2º Turno das Eleições
2018, ambiente da 69ª Zona Eleitoral, no dia 27 de outubro do corrente ano, após as 13 horas, na sede deste
Cartório Eleitoral, situado na Avenida Rui Barbosa, s/n, Tirol, Natal/RN.
Dado e passado nesta Cidade do Natal, na sede desta 69ª Zona Eleitoral, aos dez dias do mês de outubro do
ano de dois mil e dezoito. Eu,
Kátia Costa Pereira, Chefe de Cartório da 69ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi o presente Edital que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
DIVONE MARIA PINHEIRO
Juíza Eleitoral da 69ª ZE/RN
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 185

Natal, quinta-feira, 11 de outubro de 2018

Página 63

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

____________________________________________________________________________________________________________________
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/

