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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Processo 0601071-94.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601071-94.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
RICARDO TINOCO DE GOES ASSUNTO: [Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual]
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EZENILDO CARNEIRO DE MORAIS DEPUTADO ESTADUAL, EZENILDO
CARNEIRO DE MORAIS Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719,
LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946, PEDRO
HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - ÚNICA
IRREGULARIDADE - DESPESA NÃO REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAGAMENTO SEM
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA - NÃO RECONHECIMENTO PELO PRESTADOR - VALOR
INEXPRESSIVO - NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE NATUREZA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A realização de despesa eleitoral àmargem das contas bancárias específicas embora deva conduzir, de
rigor, àdesaprovação das contas, no caso concreto, porém, em razão da inexpressividade absoluta e percentual
do valor glosado, da origem privada dos recursos, aliados a ausência de má-fé do candidato e ao fato de ser a
única irregularidade detectada, dá ensejo somente àaposição de ressalva, àvista dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.

ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar com ressalvas a
prestação de contas do candidato Ezenildo Carneiro de Morais, referente àcampanha ao cargo de Deputado
Estadual nas Eleições 2018, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e
comunicações.

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

Ano 2019, Número 187

Natal, terça-feira, 8 de outubro de 2019

Página 3

Natal, 25 de setembro de 2019.
Juiz RICARDO TINOCO DE GOES Relator
Processo 0601132-52.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601132-52.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado
Estadual REQUERENTE: ALEXANDRE FEITOSA DA SILVA ADVOGADOS: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA RN007719, LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946,
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B
EMENTA
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL.
DIVERGÊNCIA COM O VALOR INFORMADO PELO DONATÁRIO. FALHA MITIGADA. VALOR
INEXPRESSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS OU DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (OU AUSÊNCIA DESTA) AFERIDA POR MEIO DA PRÓPRIA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀANÁLISE DAS CONTAS. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DO
AJUSTE CONTÁBIL COM RESSALVAS.
1- A divergência de informação quanto aos valores recebidos a título de doação estimável éfalha que deve ser
corrigida por meio de prestação de contas retificadora. Na espécie, contudo, a dissonância nas informações
atinentes às doações de campanha merece ser relativizada, em razão da inexpressividade da quantia verificada
por divergente (R$ 0,02 –dois centavos), e considerando, ademais, que não houve qualquer mácula àregular
apreciação das contas pela comissão técnica.
2- Com efeito, a teor do inciso II do art. 3º da Portaria-TSE n° 488, de 19.8.2014, o descumprimento de
obrigações de natureza eleitoral insuscetível de trazer prejuízo ao exame contábil está adstrito ao rol de
impropriedades geradoras apenas de aposição de ressalvas àregularidade das contas.
3- Este Tribunal, sem se descurar da gravidade da ausência dos extratos bancários, firmou entendimento que
relativiza essa falha, “para aprovar as contas com ressalvas, quando a movimentação financeira da campanha
(ou sua ausência) puder ser verificada por meio da própria base de dados da Justiça Eleitoral e desde que não
haja prejuízo àanálise das contas.” (PC nº 0601302-24, de minha relatoria, DJe 27.6.2019). Confiram-se, nessa
linha, os seguintes precedentes: PC nº 0601272-86, j. 16.7.2019, rel. Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, DJe
18.7.2019; PC nº 0601125-60, j. 5.6.2019, rel. Juíza Adriana Cavalcanti Magalhães, DJe 12.6.2019; PC nº
0601139-44, j. 14.5.2019, rel. Desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto, DJe 16.5.2019.
4- Contas aprovadas com ressalvas.
PROCLAMAÇÃO
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar com ressalvas a
prestação de contas apresentada por ALEXANDRE FEITOSA DA SILVA, referente às Eleições Gerais de 2018,
nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal, 1º de outubro de 2019.
Juiz Wlademir Soares Capistrano Relator
Processo 0601146-36.2018.6.20.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601146-36.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
RICARDO TINOCO DE GOES ASSUNTO: [Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual]
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS GOMES DE MEDEIROS NETO DEPUTADO ESTADUAL, CARLOS
GOMES DE MEDEIROS NETO Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA RN007719, LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946,
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMETE A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - APROVAÇÃO COM
RESSALVA.
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Apesar de o candidato não ter retificado as contas pelo Sistema SPCE, os documentos utilizados para sanar
divergências relativas a doações foram apresentados no Sistema PJe, não causando prejuízo àanálise da
regularidade da prestação de contas, sendo o fato causa geradora apenas de aposição de ressalva, tendo em
vista está em desacordo com o disposto no art. 74, §1°, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
A teor do art. 77, II, da resolução de regência, devem ser julgadas aprovadas com ressalvas as contas,
quando constatadas falhas não comprometam a sua regularidade.

ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar com ressalvas as
contas apresentadas pelo candidato CARLOS GOMES DE MEDEIROS NETO, referente àcampanha ao cargo
de Deputado Estadual nas Eleições 2018, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Natal, 26 de setembro de 2019.
Juiz RICARDO TINOCO DE GOES Relator

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

PORTARIA Nº 210/2019 GP
Revoga a designação da servidora Maria Luíza Mello Gomes para atuar na Central do Cidadão de Macaíba/RN.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 9209/2019 e, com fundamento no
Convênio n.º 51/2016, firmado entre este Tribunal e a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da
Assistência Social – SETHAS, bem como na Portaria n.º 71/2007 – GP.
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 102/2016-GP, publicada no DJE de 17/05/2016, que designou a servidora
requisitada Maria Luíza Mello Gomes, matrícula 60001880, para exercer as suas atribuições no posto de
atendimento da Justiça Eleitoral da Central do Cidadão de Macaíba/RN, em virtude do término de sua requisição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a contar de 04/07/2019, data do
retorno ao órgão de origem.
Natal,04 de outubro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
PORTARIA N.º 211/2019 GP
Dispensa a servidora Laercir Vale de Oliveira Medeiros da Função Comissionada FC.1 de Assistente I do
GAPSAOF e a designa para a Função Comissionada – FC.2 de Assistente II do GAPSAOF.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 20, do Regimento Interno desta Casa,
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RESOLVE:
Art. 1º. Dispensar, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/1990, com a redação da Lei n.º
9.527, de 10/12/1997, a servidora LAERCIR VALE DE OLIVEIRA MEDEIROS, ocupante do cargo de Técnico
Judiciário – Área Administrativa, matrícula n.º 30024587, da Função Comissionada FC.1 de Assistente I do
Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças.
Art. 2º Designar, nos termos do art. 5º, § 7º, da Lei n.º 11.416, de 15/12/2006, a servidora LAERCIR VALE DE
OLIVEIRA MEDEIROS, ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, matrícula n.º 30024587,
para exercer a Função Comissionada – FC.2 de Assistente II do Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 07 de outubro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA N.º 321/2019 DG
Designa servidores para comporem a Comissão Permanente de Sindicância do TRE/RN.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
em substituição, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 304/2015 - GP, alterada pela
Portaria n.º 78/2016 - GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para criar
comissões temporárias e permanentes, bem como designar seus membros;

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

Ano 2019, Número 187

Natal, terça-feira, 8 de outubro de 2019

Página 6

Considerando o disposto na Portaria nº 220/2018 - GP, que revoga os artigos 7º e 14 da Portaria nº 301/2010 GP, a qual dispõe sobre a regulamentação das Comissões Permanentes de Sindicância e de Disciplina, bem
como da Comissão Revisora, no âmbito do TRE/RN (DJe de 30.08.18);
Considerando as informações constantes dos autos do Processo Administrativo Eletrônico n.º 8770/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Sindicância do
TRE/RN pelo período de um ano:
Membros Titulares:
Tibério Graco Lins Diniz (SA/CGI/SJ) – Presidente;
Carlos José Tavares da Silva (SBE/CGI/SJ) – 1º substituto do Presidente;
Edson Guimarães Silva (NSPRES) – 2º substituto do Presidente.
Membros Suplentes:
Décio de Medeiros (SACT/CADPP/SJ) – 1º suplente;
Bruno Ferreira Pastro (SETEC/COLIC) – 2º suplente;
Antônia Eliana Nogueira Rêgo (GAPSGP) – 3ª suplente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Natal, 04 de outubro de 2019.
Marcos Flávio Nascimento Maia
Diretor-Geral em substituição

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

2ª Pauta de Julgamento
Os processos abaixo relacionados constarão da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do dia
10/10/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600920-31.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: DESEMBARGADORA JUDITE NUNES (Em substituição)
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Federal – Eleições 2018
REQUERENTE: ANA PATRICIA DE SOUSA SANTIAGO
ADVOGADO(S): WHANDERLEY ALESSANDRO COSTA SILVA
2
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601112-61.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: DESEMBARGADORA JUDITE NUNES (Em substituição)
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Partido – órgão de Direção Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: DIRETORIA REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL/RN
ADVOGADO(S): KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENGES e Outros
RESPONSÁVEL: DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADO(S): SEM ADVOGADO
RESPONSÁVEL: INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO(S): SEM ADVOGADO
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3
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600979-19.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: DESEMBARGADORA JUDITE NUNES (Em substituição)
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: JOAO MARIA DUARTE
ADVOGADO(S): CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA
4
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600966-20.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: DESEMBARGADORA JUDITE NUNES (Em substituição)
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: MARIA MIRIAM PINHEIRO DE PAIVA MEDEIROS
ADVOGADO(S): THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
NATAL/RN, 07 de outubro de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

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

PROCESSO Nº: 24-97.2019.6.20.0001
PROCESSO Nº: 24-97.2019.6.20.0001
PROTOCOLO Nº: 6.451/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO DEM – PARTIDO DEMOCRATAS DO
MUNICÍPIO DE NATAL/RN
CNPJ: 03.885.349/0001-46
DATA ENTREGA: 02/05/2019 às 08h54
ADVOGADO: DANIEL CABRAL MARIZ MAIA OAB/RN 8.271
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DILIGÊNCIAS Nº 054/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO, Juiz Eleitoral desta 1ª Zona,
município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, nos termos da prestação
de contas em epígrafe, que INTIMO o partido político acima qualificado, através do seu representante legal, para
se MANIFESTAR/JUSTIFICAR, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, conforme previsão do art.
35, §3º, I, da Resolução-TSE nº 23.546/2017, sobre as seguintes irregularidades/omissões detectadas:
1. IRREGULARIDADE: Foram identificadas 02 (duas) operações financeiras, realizadas na data de 26.11.2018
na conta-corrente de nº 52.582-0/Agência 1246-7 – Banco do Brasil S/A (Cheque nº 850021, no valor de R$
400,00 - quatrocentos reais e cheque nº 850022, no valor de R$ 235,50 - duzentos e trinta e cinco reais e
cinquenta centavos), conta essa informada pelo partido político como sendo destinada ao registro das
movimentações de recursos oriundos do fundo partidário. Entretanto, tais gastos efetuados não se fizeram
acompanhar da correspondente documentação fiscal, em desatenção ao disposto no art. 18, da Resolução-TSE
nº 23.546/2017.
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DILIGÊNCIA: Apresentar a documentação fiscal correspondente aos gastos efetuados e supramencionados ou
prestar os esclarecimentos que julgar necessários pelas suas omissões.
2. IRREGULARIDADE: Foram juntados a presente prestação de contas duas cópias de controle de pagamento
de despesas realizadas pelo partido político na data de 26.11.2018 e que se referem – respectivamente, a uma
execução de serviço de retirada e substituição de ar-condicionado danificado e ao fornecimento de refeições.
Entretanto, os cheques ali declarados pelo órgão diretivo municipal como utilizados para efetuar os
correspondentes pagamentos (Cheque nº 850021/Conta -Corrente nº 5390-2/Agência 0221 – Banco do Brasil, no
valor de R$ 400,00 – quatrocentos reais – fls. 72 e Cheque nº 850022/Conta-Corrente nº 5390-2/Agência 022-1 –
Banco do Brasil, no valor de 235,50 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos - fls. 72) são estranhos
ao processo de prestação de contas sob análise, tendo em vista que – embora sendo de numeração, valores e
datas de emissão coincidentes com os relatados no item 1 acima, correspondem a agência e conta-corrente que
não foram declaradas na Relação de Contas Bancárias Abertas (fls. 09), assim como também não se fez juntada
dos respectivos demonstrativos bancários.
DILIGÊNCIA: O órgão diretivo municipal deve prestar os esclarecimentos que julgar necessários em razão da
omissão detectada acerca da conta bancária utilizada e não incluída na relação de contas bancárias abertas pelo
partido, assim como também sobre a ausência dos seus respectivos extratos bancários referentes ao exercício
financeiro sob análise ou relatar a inconsistência detectada, tendo em vista que os sobreditos cheques que foram
declarados como utilizados para efetuar o pagamento das despesas supramencionadas possuem numeração e
valores idênticos aos que foram relatados no item 1, mas que dizem respeito a outra conta-corrente, não
declarada na prestação de contas sob análise.
3. IRREGULARIDADE: No Demonstrativo de Notas Explicativas (fls. 30), o partido político esclarece que “Os
valores de R$ 400,00 e R$ 235,50, pagos em 26/11/2018 conforme extrato , foram pagos indevidamente, pois
tratam-se de gastos contratados pelo Diretório Estadual do RN. Os referidos pagamentos foram devolvidos no
mês seguinte”. Todavia, as operações bancárias de devolução dos valores alegadamente pagos de forma
indevida se deram através da conta-corrente nº 52.582-0/Agência 1246-7, conforme extratos bancários
(fls.56/57) e cujas informações, por sua vez, divergem daquelas já relatadas no item 2 acima.
DILIGÊNCIA: O órgão diretivo municipal deve prestar os esclarecimentos que julgar necessários pelas
inconsistências detectadas.
4. IRREGULARIDADE: Foram juntados à presente prestação de contas diversos demonstrativos bancários
referentes ao exercício financeiro de 2016 (fls. 33/44) e exercício financeiro de 2017 (fls. 46/55), não sendo
esclarecido pelo partido político, no entanto, qual a relação existente entre mencionados demonstrativos
bancários e a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, sob análise.
DILIGÊNCIA: O partido político deve prestar os esclarecimentos necessários acerca da inconsistência detectada.
Dado e passado nesta Cidade do Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, a 01 de outubro de 2019.
ARLLEY ANDRADE DE SOUSA
Chefe de Cartório da 1ª Zona – Natal/RN

04ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAL Nº 045/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A MM. Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sabrina Smith Chaves, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que por este ficam
NOTIFICADOS os Srs. Roberto José Lopes da Silva, Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido
Verde, e Dhebora Martins Pereira Sanches, Secretária de Finanças da Comissão Provisória Municipal do Partido
Verde, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentarem a prestação de contas ou a declaração de
ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2012, nos termos do inciso I do artigo 30 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Dado e passado nesta cidade de Natal, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. Eu,
Eraldo Morais de Macedo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pela MM. Juíza
Eleitoral.
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SABRINA SMITH CHAVES
Juíza da 4ª Zona Eleitoral

05ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo nº 50-88.2016.6.20.0005 (Duplicidade/Pluralidade de Inscrição Eleitoral)
Duplicidade 1DBIORN1400003890
Eleitores: Solange Barbosa dos Santos e Roberta Coelho Misceno

DECISÃO
Cuida-se de duplicidade de dados biométricos, detectada pelo cruzamento dos dados constantes do Cadastro
Eleitoral, envolvendo as inscrições eleitorais 002625291660 e 020173791627, ambas vinculadas ao município de
Macaíba/RN (5ª Zona Eleitoral), com situação “REGULAR”.
De acordo com as fichas de coincidência colacionadas, o sistema aponta a mesma foto e as mesmas digitais
para ambas inscrições, embora os dados biográficos apresentados sejam completamente diferentes.
Sem elementos suficientes capazes de comprovar não se tratar de duplicidade de inscrições pelo mesmo eleitor,
determinou-se a notificação das envolvidas, as quais compareceram ao Cartório Eleitoral, realizando
procedimento de revisão eleitoral, conforme os documentos acostados aos autos às fls. 23-28.
Logo, dirimida qualquer dúvida acerca da identidade das eleitoras envolvidas na coincidência, após revisão
eleitoral realizadas por ambas, determino a validação dos dados constantes no Sistema respectivo e as
anotações necessárias para que surtam os efeitos esperados junto ao Cadastro Eleitoral, conforme orientação
da Corregedoria Regional Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência ao Parquet.
Após as certificações necessárias, arquive-se o presente feito.
Macaíba (RN), 07 de outubro de 2019.
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
Composição de Mesa Receptora nº 165-07.2019.6.20.0005
Eleitor(a): Manoel de Lima Neto
Município: Bom Jesus/RN
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MESÁRIO FALTOSO. NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DA MULTA.
Vistos, etc.
Trata-se de processo de composição de mesa receptora instaurado ex officio por este Juízo Eleitoral em razão
da informação prestada pelo Cartório Eleitoral às fl. 02, que noticia a ausência de MANOEL DE LIMA NETO na
composição da mesa receptora de votos da 5ª seção eleitoral, no município de Bom Jesus/RN, no primeiro turno
das Eleições 2018.
O eleitor foi convocado para os trabalhos eleitorais, conforme documento de fls. 03, deixando, porém, de
comparecer à seção para a qual foi convocado, conforme consta dos documentos de fls. 04 e 05.
Citado, o eleitor deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação de defesa ou pagamento da
respectiva multa, conforme valor arbitrado através da Portaria 008/2018 deste Juízo.
Ouvido o representante do Ministério Público, este opinou pela aplicação da multa prevista no art. 124 c/c art.
367 do Código Eleitoral.
É o que importa relatar.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao mesário faltoso, na hipótese da
ausência não ser justificável. Desta forma, impõe-se a análise da justificativa apresentada pelo requerido,
acatando-a e dispensando a aplicação da multa ou rejeitando-a e aplicando a multa devida.
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Importante, desde logo, destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever
cívico e um relevante serviço público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código
Eleitoral.
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, não há uma regra objetiva, ficando sob
livre apreciação do juiz eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 do Código Eleitoral, dispositivo este que
deve ser aplicável, por analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da
eleição.
No exame dos presentes autos, verifica-se que o mesário não comprovou o motivo de força maior que o impedia
de comparecer à seção eleitoral, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido.
Acrescento, ainda, que além do dever cívico inerente ao serviço eleitoral, vale ressaltar que a ausência do
mesário aos trabalhos eleitorais, dentre outros transtornos, traz em si um dano potencial ao funcionamento da
seção, na medida em que há o risco da Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa do(s) faltoso(s).
Ante a ausência de uma justificativa, deve-se aplicar ao mesário a penalidade de multa, nos termos do art. 124
do Código Eleitoral, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pelo art. 85 da Resolução nº 21.538/03, em
valor razoável, nem insignificante, nem excessivo.
ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, CONDENO MANOEL DE LIMA NETO ao pagamento
da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$
35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), nos termos do art. 367, inciso I, do Código Eleitoral.
O eleitor deverá efetuar o recolhimento do valor acima, até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, através de Guia de Recolhimento da União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa,
para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral, nos
termos do art. 124, §1º, c/c art 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, com expressa advertência acerca do prazo para pagamento da multa.
Ciência ao Parquet.
Cumpram-se as demais providências necessárias.
Macaíba/RN, 07 de outubro de 2019.
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
Composição de Mesa Receptora nº 162-52.2019.6.20.0005
Eleitor(a): João Pedro da Silva
Município: Bom Jesus/RN
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MESÁRIO FALTOSO. NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DA MULTA.
Vistos, etc.
Trata-se de processo de composição de mesa receptora instaurado ex officio por este Juízo Eleitoral em razão
da informação prestada pelo Cartório Eleitoral às fl. 02, que noticia a ausência de JOÃO PEDRO DA SILVA na
composição da mesa receptora de votos da 149ª seção eleitoral, no município de Bom Jesus/RN, no segundo
turno das Eleições 2018.
O eleitor foi convocado para os trabalhos eleitorais, porém deixou de comparecer à seção para a qual foi
convocado, conforme consta dos documentos de fls. 03 a 05.
Citado, o eleitor deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação de defesa ou pagamento da
respectiva multa, conforme valor arbitrado através da Portaria 008/2018 deste Juízo.
Ouvido o representante do Ministério Público, este opinou pela aplicação da multa prevista no art. 124 c/c art.
367 do Código Eleitoral.
É o que importa relatar.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao mesário faltoso, na hipótese da
ausência não ser justificável. Desta forma, impõe-se a análise da justificativa apresentada pelo requerido,
acatando-a e dispensando a aplicação da multa ou rejeitando-a e aplicando a multa devida.
Importante, desde logo, destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever
cívico e um relevante serviço público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código
Eleitoral.
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, não há uma regra objetiva, ficando sob
livre apreciação do juiz eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 do Código Eleitoral, dispositivo este que
deve ser aplicável, por analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da
eleição.
No exame dos presentes autos, verifica-se que o mesário não comprovou o motivo de força maior que o impedia
de comparecer à seção eleitoral, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido.
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Acrescento, ainda, que além do dever cívico inerente ao serviço eleitoral, vale ressaltar que a ausência do
mesário aos trabalhos eleitorais, dentre outros transtornos, traz em si um dano potencial ao funcionamento da
seção, na medida em que há o risco da Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa do(s) faltoso(s).
Ante a ausência de uma justificativa, deve-se aplicar ao mesário a penalidade de multa, nos termos do art. 124
do Código Eleitoral, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pelo art. 85 da Resolução nº 21.538/03, em
valor razoável, nem insignificante, nem excessivo.
ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, CONDENO JOÃO PEDRO DA SILVA ao pagamento
da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse correspondente a R$
35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), nos termos do art. 367, inciso I, do Código Eleitoral.
O eleitor deverá efetuar o recolhimento do valor acima, até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, através de Guia de Recolhimento da União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa,
para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral, nos
termos do art. 124, §1º, c/c art 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, com expressa advertência acerca do prazo para pagamento da multa.
Ciência ao Parquet.
Cumpram-se as demais providências necessárias.

Macaíba/RN, 07 de outubro de 2019.

LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
Composição de Mesa Receptora nº 177-21.2019.6.20.0005
Eleitor(a): Marlene Antonia da Silva
Município: Macaíba/RN

EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MESÁRIO FALTOSO. NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DA MULTA.
Vistos, etc.
Trata-se de processo de composição de mesa receptora instaurado ex officio por este Juízo Eleitoral em razão
da informação prestada pelo Cartório Eleitoral às fl. 02, que noticia a ausência de MARLENE ANTONIA DA
SILVA na composição da mesa receptora de votos da 232ª seção eleitoral, no município de Macaíba/RN, no
primeiro turno das Eleições 2018.
A eleitora foi convocada para os trabalhos eleitorais, conforme documento de fls. 03, deixando, porém, de
comparecer à seção para a qual foi convocada, conforme consta dos documentos de fls. 04 e 05.
Citada, a eleitora deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação de defesa ou pagamento da
respectiva multa, conforme valor arbitrado através da Portaria 008/2018 deste Juízo.
Ouvido o representante do Ministério Público, este opinou pela aplicação da multa prevista no art. 124 c/c art.
367 do Código Eleitoral.
É o que importa relatar.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao mesário faltoso, na hipótese da
ausência não ser justificável. Desta forma, impõe-se a análise da justificativa apresentada pelo requerido,
acatando-a e dispensando a aplicação da multa ou rejeitando-a e aplicando a multa devida.
Importante, desde logo, destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever
cívico e um relevante serviço público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código
Eleitoral.
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, não há uma regra objetiva, ficando sob
livre apreciação do juiz eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 do Código Eleitoral, dispositivo este que
deve ser aplicável, por analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da
eleição.
No exame dos presentes autos, verifica-se que o mesário não comprovou o motivo de força maior que o impedia
de comparecer à seção eleitoral, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido.
Acrescento, ainda, que além do dever cívico inerente ao serviço eleitoral, vale ressaltar que a ausência do
mesário aos trabalhos eleitorais, dentre outros transtornos, traz em si um dano potencial ao funcionamento da
seção, na medida em que há o risco da Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa do(s) faltoso(s).
Ante a ausência de uma justificativa, deve-se aplicar ao mesário a penalidade de multa, nos termos do art. 124
do Código Eleitoral, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pelo art. 85 da Resolução nº 21.538/03, em
valor razoável, nem insignificante, nem excessivo.
ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, CONDENO MARLENE ANTONIA DA SILVA ao
pagamento da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor esse
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correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), nos termos do art. 367, inciso I, do Código
Eleitoral.
A eleitora deverá efetuar o recolhimento do valor acima, até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, através de Guia de Recolhimento da União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa,
para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral, nos
termos do art. 124, §1º, c/c art 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, com expressa advertência acerca do prazo para pagamento da multa.
Ciência ao Parquet.
Cumpram-se as demais providências necessárias.
Macaíba/RN, 07 de outubro de 2019.
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral
Composição de Mesa Receptora nº 174-66.2019.6.20.0005
Eleitor(a): Cláudia Carla da Silva Souza Oliveira
Município: Macaíba/RN
EMENTA: ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MESÁRIO FALTOSO. NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DA MULTA.
Vistos, etc.
Trata-se de processo de composição de mesa receptora instaurado ex officio por este Juízo Eleitoral em razão
da informação prestada pelo Cartório Eleitoral às fl. 02, que noticia a ausência de CLÁUDIA CARLA DA SILVA
SOUZA OLIVEIRA na composição da mesa receptora de votos da 224ª seção eleitoral, no município de
Macaíba/RN, no segundo turno das Eleições 2018.
A eleitora foi convocada para os trabalhos eleitorais, conforme documento de fls. 03, deixando, porém, de
comparecer à seção para a qual foi convocada, conforme consta dos documentos de fls. 04 e 05.
Citada, a eleitora deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação de defesa ou pagamento da
respectiva multa, conforme valor arbitrado através da Portaria 008/2018 deste Juízo.
Ouvido o representante do Ministério Público, este opinou pela aplicação da multa prevista no art. 124 c/c art.
367 do Código Eleitoral.
É o que importa relatar.
O presente procedimento tem por objetivo a aplicação da penalidade ao mesário faltoso, na hipótese da
ausência não ser justificável. Desta forma, impõe-se a análise da justificativa apresentada pelo requerido,
acatando-a e dispensando a aplicação da multa ou rejeitando-a e aplicando a multa devida.
Importante, desde logo, destacar que o serviço de mesário é obrigatório e gratuito, constituindo-se um dever
cívico e um relevante serviço público, consoante se interfere da leitura dos artigos 120, 124 e 379 do Código
Eleitoral.
Quanto aos motivos que podem justificar a ausência ao trabalho eleitoral, não há uma regra objetiva, ficando sob
livre apreciação do juiz eleitoral, consoante prescreve o § 4º do art. 120 do Código Eleitoral, dispositivo este que
deve ser aplicável, por analogia, às justificações realizadas após o prazo de trinta (30) dias, contando da data da
eleição.
No exame dos presentes autos, verifica-se que o mesário não comprovou o motivo de força maior que o impedia
de comparecer à seção eleitoral, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido.
Acrescento, ainda, que além do dever cívico inerente ao serviço eleitoral, vale ressaltar que a ausência do
mesário aos trabalhos eleitorais, dentre outros transtornos, traz em si um dano potencial ao funcionamento da
seção, na medida em que há o risco da Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa do(s) faltoso(s).
Ante a ausência de uma justificativa, deve-se aplicar ao mesário a penalidade de multa, nos termos do art. 124
do Código Eleitoral, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pelo art. 85 da Resolução nº 21.538/03, em
valor razoável, nem insignificante, nem excessivo.
ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, CONDENO CLÁUDIA CARLA DA SILVA SOUZA
OLIVEIRA ao pagamento da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, a qual arbitro em 33,02 UFIR, valor
esse correspondente a R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), nos termos do art. 367, inciso I, do
Código Eleitoral.
A eleitora deverá efetuar o recolhimento do valor acima, até 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, através de Guia de Recolhimento da União – GRU, sob pena de ser considerada dívida líquida e certa,
para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral, nos
termos do art. 124, §1º, c/c art 367, inciso III, do Código Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, com expressa advertência acerca do prazo para pagamento da multa.
Ciência ao Parquet.
Cumpram-se as demais providências necessárias.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 187

Natal, terça-feira, 8 de outubro de 2019

Página 13

Macaíba/RN, 07 de outubro de 2019.
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

11ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 09/2019

PRAZO: 3 DIAS
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DANIELA DO NASCIMENTO COSMO,
JUIZ(A) ELEITORAL DA 11ª ZONA ELEITORAL DA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DE BAÍA FORMOSA,
CANGUARETAMA, VILA FLOR E PEDRO VELHO, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, nos termos do
art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
FAZ SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2018 dos
candidatos/partidos políticos abaixo nominados, as quais estão disponíveis para consulta no Cartório Eleitoral,
ficando cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro
interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição
fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Nº
51

Partido
UE
Entrega
PATRI
VILA FLOR
17/05/2019
Dado e passado na Cidade de Canguaretama, aos quatro dias do mês de outubro do ano de
2019. Eu, ___________ (Cleber Vieira da Silva), Chefe de Cartório nesta 11ª Zona Eleitoral, o digito e subscrevo.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral

15ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Edital de afixação nº 28/2019
EDITAL DE AFIXAÇÃO
N.º 28/2019
Dr. Rainel Batista Pereira Filho, Juiz Eleitoral desta 15ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista ao disposto nos Art. 45 § 7 do CE, Art. 17, § 1º e 18, § 5º da Res. n.º
21.538/03 do TSE e Art. 5º da Res. n.º 05/2001-CRE.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos Partidos Políticos, Eleitores e demais interessados, que nesta data
fica afixada no local de costume do Cartório desta 15ª Zona Eleitoral, a RELAÇÃO dos requerimentos de 2ª VIA,
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA E REVISÃO, deferidos ou em diligência, referentes ao período de 16 de
setembro de 2019 a 30 de setembro de 2019, relativos aos municípios de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN,
LAGOA D´ANTA/RN, SERRA DE SÃO BENTO/RN E MONTE DAS GAMELEIRAS/RN informando, ainda, que
qualquer impugnação deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias a contar da afixação deste EDITAL, nos
moldes dos arts. 17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 15ª Zona, 1º de outubro de 2019. Eu,...................... Ubirenice
Jeyciane S. de Medeiros Miali [Chefe do Cartório Eleitoral ] preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
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S. J. Campestre/RN, 01 de outubro de 2019
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral - 15ª Zona
EDITAL DE AFIXAÇÃO Nº 28/2019
EDITAL DE AFIXAÇÃO
N.º 28/2019
Dr. Rainel Batista Pereira Filho, Juiz Eleitoral desta 15ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista ao disposto nos Art. 45 § 7 do CE, Art. 17, § 1º e 18, § 5º da Res. n.º
21.538/03 do TSE e Art. 5º da Res. n.º 05/2001-CRE.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos Partidos Políticos, Eleitores e demais interessados, que nesta data
fica afixada no local de costume do Cartório desta 15ª Zona Eleitoral, a RELAÇÃO dos requerimentos de 2ª VIA,
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA E REVISÃO, deferidos ou em diligência, referentes ao período de 16 de
setembro de 2019 a 31 de setembro de 2019, relativos aos municípios de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN,
LAGOA D´ANTA/RN, SERRA DE SÃO BENTO/RN E MONTE DAS GAMELEIRAS/RN informando, ainda, que
qualquer impugnação deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias a contar da afixação deste EDITAL, nos
moldes dos arts. 17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 15ª Zona, 1º de outubro de 2019. Eu,...................... Ubirenice
Jeyciane S. de Medeiros Miali [Chefe do Cartório Eleitoral ] preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
S. J. Campestre/RN, 01 de outubro de 2019
Rainel Batista Pereira Filho
Juiz Eleitoral - 15ª Zona

19ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

AÇÃO PENAL N.º 13-82.2017.6.20.0019
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: José Geovanio de Souza

DESPACHO
Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do réu em epígrafe, imputando-lhe o
delito tipificado) no art. 350 do Código Eleitoral.
Citado pessoalmente, o acusado não apresentou resposta, conforme fl. 47 (frente e verso). Em face disso,
solicitou-se a remessa dos autos, por meio de expedição de carta precatória, para a Defensoria Pública da
União, a fim de que assumisse a defesa da parte ré (fl. 49).
Sucede que, à fl. 98, o Chefe de Cartório do Juízo deprecado informou que a DPU em Natal vem se
manifestando, em outros processos, pela impossibilidade de prestar assistência jurídica em casos semelhantes,
argumentando, em síntese, que atende apenas as Zonas Eleitorais localizadas na Capital.
A Constituição Federal protege os litigantes nos processos judiciais e administrativos, assegurando-lhes a ampla
defesa e o contraditório, conforme art. 5º, LV, que dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos e ela
inerentes.”
No caso dos autos, não tendo sido constituído advogado pelo réu nem muito menos apresentada a resposta à
acusação, é mister que seja nomeado um advogado para que promova sua defesa técnica, conforme preceitua o
art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, que vaticina:
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Art. 396-A. (...)
§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará
defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias.”
DIANTE DO EXPOSTO, nomeio como defensor do acusado o Dr. Erick Carvalho de Medeiros, OAB/RN 16.466,
para patrocinar a defesa do réu José Geovanio de Souza.
Intime-se, portanto, o defensor dativo para apresentar a peça de defesa respectiva, de logo lhe concedendo vista
dos autos por 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, caso aceite o
encargo. Consigne-se que deve o Bacharel justificar eventual impossibilidade de assumir o encargo, sob pena de
incorrer em falta disciplinar, nos termos do art. 34, XII da Lei nº 8.906/94.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
São Tomé/RN, 30 de setembro de 2019.
José Ronivon Beija-mim de Lima
Juiz Eleitoral
AUTOS N.º 43-83.2018.6.20.0019
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: ÓRGÃO MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE EM BARCELONA/RN
ADVOGADO: Dr. CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA (OAB/RN 7719)
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas partidária relativa às eleições 2018 do
órgão municipal do SOLIDARIEDADE em Barcelona/RN.
À fl. 34, foi prolatado o despacho inicial que elencou todos os atos processuais a
serem praticados até o término do feito.
Após edital que tornou pública as contas prestadas, nenhuma impugnação foi
apresentada, conforme certidão de fl. 35 verso.
No prosseguir, emitiu-se Relatório Preliminar para Expedição de Diligências de fl. 36,
apontando-se a ausência de extratos da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos, bem
assim algumas impropriedades/ irregularidades na prestação de contas ora em apreço (omissão da prestação de
contas parcial e atraso na entrega das contas finais).
Em face disso, pelo ato ordinatório de fl. 37, intimou-se o prestador a juntar os extratos
faltantes e a se pronunciar sobre as impropriedades/irregularidades detectadas.
Às fls. 39/41, o prestador de contas sustentou que a omissão da prestação de contas
parcial e o atraso na apresentação de contas finais seriam vícios formais, invocando precedente do TRE-RN,
como também, quanto à ausência de apresentação dos extratos da conta bancária destinada à movimentação de
Outros Recursos, asseverou que não possuiria conta bancária para tal finalidade, pois tal conta não seria
obrigatória. Ao final, colacionou, ainda, julgado do TRE-RS para pugnar pela aprovação de suas contas.
Por fim, foram apresentados o parecer técnico conclusivo e, na sequência, o parecer
ministerial, ambos opinando pela desaprovação das contas.
Eis o relatório. Passa-se a decidir.
A Constituição Federal prevê no artigo 17, inciso III, o dever de os partidos políticos
prestarem contas à Justiça Eleitoral.
Por seu turno, no plano infraconstitucional, a Lei n.º 9.096/95 estabelece em seu artigo
34, inciso V, a “obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no
encerramento da campanha eleitoral (...)”.
Em vista disso, a Resolução n.º 23.553/17 do TSE, em seu art. 48, inciso II, alínea “d”
c/c §11, esclarece que o dever de os órgão partidários municipais de prestarem contas à Justiça Eleitoral
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persiste ainda que constituídos sob a forma provisória e mesmo que não tenha ocorrido movimentação de
recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
No caso em análise, conforme apontado pela unidade técnica em parecer conclusivo e
pelo Parquet em seu parecer, há irregularidade grave nas contas em exame que comprometem a regularidade e
a transparência destas.
É bem verdade que algumas das impropriedades indicadas pela unidade técnica,
como sustentado pelo prestador de contas e, aliás, já reconhecido no parecer técnico conclusivo, ostentam
natureza formal e, por isso, ensejariam apenas a aposição de ressalvas às contas. De fato, são formais as
impropriedades referentes à omissão de entrega de prestação de contas parcial, bem como a alusiva à
intempestividade da prestação de contas final.
Nada obstante, soma-se a tais impropriedades outra irregularidade de maior gravidade
e que, por si só, conduz o exame destas contas à desaprovação, a saber, a não abertura de conta bancária
destinada à movimentação de Outros Recursos.
Nesse ponto, consigne-se que os derradeiros esclarecimentos do prestador não
merecem prosperar. Isso porque, ao contrário do que asseverou o partido às fls. 39/41, são documentos
obrigatórios da prestação de contas, ainda que se informe a ausência de movimentação de recursos financeiros,
os extratos bancários da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos, nos termos do art. 56,
II, “a”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Com efeito, os extratos bancários que se afiguram facultativos, a teor do citado
preceito da Resolução TSE n.º 23.553/2017, são os alusivos às contas porventura abertas para movimentação
de recursos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pois estas somente
precisam serem abertas caso haja efetivo recebimento de recursos de origem pública.
Porém, insista-se, quanto aos extratos da conta bancária destinada a movimentação
recursos de origem privada, não há facultatividade. Pelo contrário, é obrigatória a abertura da conta, bem assim
a juntada dos respectivos extratos bancários abrangendo todo o período da campanha.
Nesse sentido, afigura-se também o entendimento do TRE-RN, como se pode
observar dos seguintes precedentes, in verbis:
“ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DO CANDIDATO E CONTADOR. FALHA DE
NATUREZA FORMAL. INSUSCETÍVEL DE PREJUDICAR O EXAME DAS CONTAS. NÃO APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS OU DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE
GRAVE. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA PARA
RECURSOS PRIVADOS. OFENSA AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ
DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1- A teor do §5º do art. 48 da Res.-TSE nº 23.553/2017, o extrato final da prestação de contas deve ser assinado
pelo candidato e por profissional habilitado em contabilidade (incisos I e IV). É bem de ver, no entanto, que a
inobservância ao referido dispositivo regulamentar constitui apenas uma impropriedade (falha de natureza
formal), uma vez que, isoladamente, não prejudica o exame das contas, ensejando apenas a aposição de
ressalvas (inteligência do inciso II do art. 3º da Portaria-TSE n° 488, de 19.8.2014). Precedentes deste e de
outros regionais.
2- Na linha da jurisprudência, a abertura de conta bancária específica para gerir recursos privados, bem como a
apresentação dos respectivos extratos, são exigências que, em regra, não podem ser relativizadas, porquanto
estão ligadas ao efetivo exame do fluxo real de recursos em uma campanha (PC nº 0601025-08, j. 25.7.2019, de
minha relatoria, DJe 1º.8.2019).
3- Falha que compromete a regularidade do ajuste contábil. Desaprovação.”
(PC n.º 0601542-13.2018.6.20.0000, j. 05.09.2019, Relator Juiz Wlademir Soares Capistrano, DJe de
09.09.2019, p. 6, grifos acrescidos)
“RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2018 CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO - RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE
DILIGÊNCIAS - ART. 75 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - MANIFESTAÇÃO DO PARTIDO - ATO
ANTECEDENTE AO PARECER CONCLUSIVO - INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS - EXIGÊNCIA DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO MENCIONADA - PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA - INFORMAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS - DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO - TERMOS DE DOAÇÃO - RECIBOS NÃO JUNTADOS - INDUZIMENTO A ERRO
- INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE CONTA ESPECÍFICA IRREGULARIDADE GRAVE - EXIGÊNCIA DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - MÁCULAS
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GRAVES - JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - ART.
77, III, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
No caso em análise, constata-se terem as contas partidárias sido desaprovadas em sentença que acompanhou
o entendimento do Órgão Técnico, o qual apontou falhas no Relatório Preliminar para Expedição de Diligências
e, depois, em virtude dessas mesmas falhas remanescerem, emitiu parecer conclusivo pela desaprovação. O
partido foi devidamente intimado acerca do citado relatório, manifestando-se nos autos, em consequência a tal
chamamento, em ordem a caracterizar ato processual antecedente à emissão do parecer conclusivo. Por
importante, acrescente-se não ter existido, no parecer conclusivo, nenhuma inovação quantos às falhas
anteriormente apontadas no relatório preliminar.
Em sua manifestação, o recorrente, ao invés de simplesmente esclarecer que não tinha havido prestação de
serviços de advocacia ou de contabilidade durante a campanha, e que os serviços então assinalados pelo Órgão
Técnico constariam na prestação de contas anual, de acordo com o permissivo do art. 37 da Resolução/TSE nº
23.553/2017, juntou aos autos prestação de contas retificadora, por meio da qual informa a existência de duas
doações estimáveis em dinheiro, cada uma no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e trouxe também dois termos de
doação de pessoas físicas. Não vieram, contudo, os respectivos recibos eleitorais exigidos no art. 9º da
resolução de regência. Descaracterizada a alegação de induzimento a erro.
Em relação à ausência de extratos bancários, tal ausência decorre do fato de não ter sido aberta a conta
específica "Outros Recursos", exigência do art. 10 da Resolução/TSE nº 23.553/2017. Portanto, a falta dos
extratos, na espécie, é decorrência lógica da inexistência da correspondente conta. E a não abertura de conta
bancária é irregularidade grave, que impossibilita à Justiça Eleitoral aferir a movimentação financeira do partido,
na sua integralidade, na linha da jurisprudência eleitoral.
Na espécie, a falta de extratos bancários, a ausência de recibos eleitorais concernentes às doações estimáveis
em dinheiro de serviços advocatícios e contábeis, voluntariamente apresentados pelo partido, quando chamado
a se manifestar acerca de relatório preliminar, bem como a apresentação de prestação de contas retificadora
com essas doações, representam máculas graves, com clara aptidão para, em um juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, determinar a desaprovação das contas, na linha do entendimento exarado na sentença e a
teor da previsão vazada no art. 77, III, da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Conhecimento e desprovimento do presente recurso.”
(RECURSO ELEITORAL n 6730, ACÓRDÃO n 74/2019 de 16/07/2019, Relator(a) ADRIANA CAVALCANTI
MAGALHÃES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/07/2019, Página 2-3, grifos acrescidos)
Ademais, enfatize-se, ainda, que o caso vertente apresenta contornos que, a um só
tempo, impõe, por um lado, a aplicação dos precedentes do TRE-RN acima transcritos, bem como, por outro
vértice, reclamam a não adoção do julgado do TRE-RS invocado pelo partido.
A uma, porquanto, a teor do art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz
deve observar as orientações do tribunal a que estiver vinculado. Logo, considerando que há precedente do
TRE-RN pela desaprovação das contas quando não aberta a obrigatória conta de campanha, e por um dever de
se manter a jurisprudência do TRE-RN estável e coerente, a princípio, não se deveria açodadamente perfilhar
entendimento diverso.
A duas, porque, mesmo se considerando o isolado julgado TRE-RS, invocado pelo
partido, melhor sorte não lhe assistiria.
É que o partido, por meio da petição de fls. 43/44, sustentou, de forma flagrantemente
equivocada, que a conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos não seria obrigatória, pois, em
suas próprias palavras: “o art. 56, II, a, da Resolução do TSE n.º 23.553/2017, apenas exige a apresentação de
extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e, quando for o caso,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.” Entretanto, o próprio julgado do TRE-RS dispõe
expressamente em sentido contrário, ao consignar que a “norma determina que é dever da agremiação abrir
conta bancária específica, independente de auferir receitas e realizar despesas relacionadas à campanha
eleitoral.”
Destarte, percebe-se ainda do próprio julgado em comento que foram as
peculiaridades do caso concreto que, naquele feito, levaram aquela corte eleitoral a, excepcionalmente,
considerar a inexistência de conta bancária apenas uma impropriedade formal.
Evidentemente, uma casuística exceção não deve esvaziar o conteúdo expresso do
art. 56, II, “a”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, o qual estabelece claramente, reitere-se, que são documentos
obrigatórios da prestação de contas, ainda que se informe a ausência de movimentação de recursos financeiros,
os extratos bancários da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos.
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A três, vez que a firme jurisprudência do TSE coaduna-se com o entendimento do
TRE-RN, destoando do isolado e casuístico julgado do TRE-RS, como se pode inferir do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO DE "OUTROS
RECURSOS". IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Na decisão agravada, manteve–se aresto regional unânime no sentido de desaprovar as contas da grei,
suspendendo–se as cotas do Fundo Partidário por um mês, haja vista a não abertura de conta–corrente
específica.
2. A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela de ordem interna, ou seja, entre
elementos do próprio decisum, não se enquadrando nessa circunstância a suposta contrariedade à
jurisprudência ou entre decisões proferidas em feitos distintos. A falha que ensejou a rejeição das contas deve
ser aquilatada de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.
3. A prestação de contas das Eleições 2016 encontra–se regulamentada pela Res.–TSE 23.463/2015, que
dispõe expressamente nos arts. 7º, § 1º, b, e 48, II, a, sobre a obrigatoriedade imposta às legendas de abrirem
conta bancária específica, ainda que não se movimentem recursos. Trata–se, a teor da jurisprudência desta
Corte, de falha de natureza grave que autoriza rejeitar o ajuste contábil.
4. Ao partido político, ator imprescindível do processo eleitoral, incumbe zelar pela abertura da conta–corrente e
por acompanhar e declarar as respectivas movimentações financeiras, descabendo imputar sua falta de zelo à
instituição bancária.
5. Para se assentar que a irregularidade não comprometeu o exame da movimentação financeira de campanha e
que ela seria de pouca monta no contexto do total arrecadado, seria necessário reexaminar fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.6. Agravo regimental desprovido.”
(Recurso Especial Eleitoral nº 060047892, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 167, Data 29/08/2019, grifos acrescidos)
Sendo assim, impende concluir pela necessidade de desaprovação das contas em
comento, porquanto carecem de regularidade e transparência, bem assim frustram o efetivo controle das contas
de campanha por parte da Justiça Eleitoral.
Ante o exposto, nos termos do art. 77, inciso III, da mencionada resolução, JULGO
DESAPROVADAS AS CONTAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES 2018 do órgão municipal do SOLIDARIEDADE
em BARCELONA/RN.
Por consequência, em consonância com os §§ 4º e 6º, do mesmo art. 77 da resolução
em comento, declaro a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito
em julgado, pelo período de 2 (dois) meses, devendo-se, para tanto, ser providenciado o registro no SICO, na
forma prevista no §9º do mesmo preceito.
Por fim, após o trânsito em julgado: a) remeta-se cópia de todo o processo ao
Ministério Público para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, §
4º), nos termos art. 84 da multicitada resolução; e b) arquivem-se os autos, com baixa nos seus registros.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Tomé/RN, 2 de outubro de 2019.

JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral
AUTOS N.º 77-58.2018.6.20.0019
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: ÓRGÃO MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE EM SÃO TOMÉ/RN
ADVOGADO: Dr. CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA (OAB/RN 7719)
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas partidária relativa às eleições 2018 do
órgão municipal do SOLIDARIEDADE em São Tomé/RN.
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À fl. 37, foi prolatado o despacho inicial que elencou todos os atos processuais a
serem praticados até o término do feito.
Após edital que tornou pública as contas prestadas, nenhuma impugnação foi
apresentada, conforme certidão de fl. 38 verso.
No prosseguir, emitiu-se Relatório Preliminar para Expedição de Diligências de fls.
40/41, apontando-se a ausência de extratos da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos,
bem assim algumas impropriedades/ irregularidades na prestação de contas ora em apreço (omissão da
prestação de contas parcial e atraso na entrega das contas finais).
Em face disso, pelo ato ordinatório de fl. 42, intimou-se o prestador a juntar os extratos
faltantes e a se pronunciar sobre as impropriedades/irregularidades detectadas.
Às fls. 43/44, o prestador de contas sustentou que a omissão da prestação de contas
parcial e o atraso na apresentação de contas finais seriam vícios formais, invocando precedente do TRE-RN,
como também, quanto à ausência de apresentação dos extratos da conta bancária destinada à movimentação de
Outros Recursos, asseverou que não possuiria conta bancária para tal finalidade, pois tal conta não seria
obrigatória. Ao final, colacionou, ainda, julgado do TRE-RS para pugnar pela aprovação de suas contas.
Por fim, foram apresentados o parecer técnico conclusivo e, na sequência, o parecer
ministerial, ambos opinando pela desaprovação das contas.
Eis o relatório. Passa-se a decidir.
A Constituição Federal prevê no artigo 17, inciso III, o dever de os partidos políticos
prestarem contas à Justiça Eleitoral.
Por seu turno, no plano infraconstitucional, a Lei n.º 9.096/95 estabelece em seu artigo
34, inciso V, a “obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no
encerramento da campanha eleitoral (...)”.
Em vista disso, a Resolução n.º 23.553/17 do TSE, em seu art. 48, inciso II, alínea “d”
c/c §11, esclarece que o dever de os órgão partidários municipais de prestarem contas à Justiça Eleitoral
persiste ainda que constituídos sob a forma provisória e mesmo que não tenha ocorrido movimentação de
recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
No caso em análise, conforme apontado pela unidade técnica em parecer conclusivo e
pelo Parquet em seu parecer, há irregularidade grave nas contas em exame que comprometem a regularidade e
a transparência destas.
É bem verdade que algumas das impropriedades indicadas pela unidade técnica,
como sustentado pelo prestador de contas e, aliás, já reconhecido no parecer técnico conclusivo, ostentam
natureza formal e, por isso, ensejariam apenas a aposição de ressalvas às contas. De fato, são formais as
impropriedades referentes à omissão de entrega de prestação de contas parcial, bem como a alusiva à
intempestividade da prestação de contas final.
Nada obstante, soma-se a tais impropriedades outra irregularidade de maior gravidade
e que, por si só, conduz o exame destas contas à desaprovação, a saber, a não abertura de conta bancária
destinada à movimentação de Outros Recursos.
Nesse ponto, são inteiramente acertadas as ponderações, já consignadas no parecer
técnico conclusivo à fl. 45 verso, razão pela qual ora se transcreve-as, tornando-as também fundamento desta
decisão:
“(…) os derradeiros esclarecimentos do prestador não merecem prosperar. Isso porque, ao contrário do que
asseverou o partido às fls. 43/44, são documentos obrigatórios da prestação de contas, ainda que se informe a
ausência de movimentação de recursos financeiros, os extratos bancários da conta bancária destinada à
movimentação de Outros Recursos, nos termos do art. 56, II, “a”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Com efeito, os extratos bancários que se afiguram facultativos, a teor do citado preceito da Resolução TSE n.º
23.553/2017, são os alusivos às contas porventura abertas para movimentação de recursos do fundo partidário
ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pois estas somente precisam serem abertas caso haja
efetivo recebimento de recursos de origem pública.
Porém, insista-se, quanto aos extratos da conta bancária destinada a movimentação recursos de origem privada,
não há facultatividade. Pelo contrário, é obrigatória a abertura da conta, bem assim a juntada dos respectivos
extratos bancários abrangendo todo o período da campanha.”
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Nesse sentido, afigura-se também o entendimento do TRE-RN, como se pode
observar dos seguintes precedentes, in verbis:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. CONTA DESTINADA A MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIMANETO DE CAMPANHA (FEFC). NÃO APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS VÁLIDOS, COMPLETOS E DEFINITIVOS. VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA POR MEIO DE CONSULTA AOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NO SPCWEB. OMISSÃO
SUPRIDA. NÃO ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO DE
OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
1. Apresentação de contas de campanha por candidata, referentes à movimentação de recursos nas Eleições
2018.
2. Conquanto a não apresentação de extratos consolidados e definitivos configure, em tese, falha material grave,
por inobservância ao estabelecido nos arts. 56, II, “a”, e 67 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a jurisprudência
deste Tribunal permite a aprovação das contas com ressalvas, quando a análise da movimentação financeira,
pela Justiça Eleitoral, não restar prejudicada, através da consulta aos extratos eletrônicos fornecidos pela
instituição bancária (PC n.º 060130224, rel. Wlademir Soares Capistrano, DJE 27/06/2019, Página 6; PC n
060112560, re. Adriana Cavalcanti Magalhães, DJE 12/06/2019, Página 2-3; PC nº 060147293, rel. Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves, DJE 29/05/2019, Páginas 6-7; PC nº 060113944, rel. Desembargador Cornélio
Alves de Azevedo Neto, DJE 16/05/2019, Página 4).
3. É obrigatória a abertura de conta específica, em instituição bancária, de modo a registrar integralmente o
trânsito financeiro da campanha, nos termos dos arts. 3º, III, 10 e 11 da Resolução TSE 23.553/2017. A não
abertura de conta específica de campanha constitui irregularidade grave e insanável, que impede a correta
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, levando à sua desaprovação. Precedentes deste Regional (PC nº
0601059-80.2018.6.20.0000, rel. Desembargador Cornélio Alves, DJE 15/07/2019; PC nº 19477, rel. Luis
Gustavo Alves Smith, DJE 18/07/2017).
4. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos processos de prestação de contas, deve
ser realizada de forma restritiva, ocorrendo tão somente quando presentes os seguintes requisitos: i) não estar
caracterizada irregularidade grave, que comprometa a lisura do balanço contábil; ii) não estar configurada a máfé do prestador de contas; iii) ser irrelevante o percentual da falha em relação ao montante de recursos
movimentados. Precedente do TSE (Agravo de Instrumento nº 6802, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
27/03/2019, Página 62/63).
5. No caso concreto, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha, destinada à
movimentação de outros recursos, em descumprimento às normas estabelecidas na Resolução TSE nº
23.553/2017, impositiva a desaprovação das contas de campanha, restando impossibilitada a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas, ante a gravidade da
falha indicada, em prejuízo à lisura do balanço contábil.
6. Desaprovação das contas.”
(PC (11531) n.º 0601360-27.2018.6.20.0000, Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, DJe edição n.º 132,
publicada em 22/07/2019, grifos acrescidos).
“RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2018 CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO - RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE
DILIGÊNCIAS - ART. 75 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - MANIFESTAÇÃO DO PARTIDO - ATO
ANTECEDENTE AO PARECER CONCLUSIVO - INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS - EXIGÊNCIA DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO MENCIONADA - PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA - INFORMAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS - DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO - TERMOS DE DOAÇÃO - RECIBOS NÃO JUNTADOS - INDUZIMENTO A ERRO
- INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE CONTA ESPECÍFICA IRREGULARIDADE GRAVE - EXIGÊNCIA DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - MÁCULAS
GRAVES - JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - ART.
77, III, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
No caso em análise, constata-se terem as contas partidárias sido desaprovadas em sentença que acompanhou
o entendimento do Órgão Técnico, o qual apontou falhas no Relatório Preliminar para Expedição de Diligências
e, depois, em virtude dessas mesmas falhas remanescerem, emitiu parecer conclusivo pela desaprovação. O
partido foi devidamente intimado acerca do citado relatório, manifestando-se nos autos, em consequência a tal
chamamento, em ordem a caracterizar ato processual antecedente à emissão do parecer conclusivo. Por
importante, acrescente-se não ter existido, no parecer conclusivo, nenhuma inovação quantos às falhas
anteriormente apontadas no relatório preliminar.
Em sua manifestação, o recorrente, ao invés de simplesmente esclarecer que não tinha havido prestação de
serviços de advocacia ou de contabilidade durante a campanha, e que os serviços então assinalados pelo Órgão
Técnico constariam na prestação de contas anual, de acordo com o permissivo do art. 37 da Resolução/TSE nº
23.553/2017, juntou aos autos prestação de contas retificadora, por meio da qual informa a existência de duas
doações estimáveis em dinheiro, cada uma no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e trouxe também dois termos de
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doação de pessoas físicas. Não vieram, contudo, os respectivos recibos eleitorais exigidos no art. 9º da
resolução de regência. Descaracterizada a alegação de induzimento a erro.
Em relação à ausência de extratos bancários, tal ausência decorre do fato de não ter sido aberta a conta
específica "Outros Recursos", exigência do art. 10 da Resolução/TSE nº 23.553/2017. Portanto, a falta dos
extratos, na espécie, é decorrência lógica da inexistência da correspondente conta. E a não abertura de conta
bancária é irregularidade grave, que impossibilita à Justiça Eleitoral aferir a movimentação financeira do partido,
na sua integralidade, na linha da jurisprudência eleitoral.
Na espécie, a falta de extratos bancários, a ausência de recibos eleitorais concernentes às doações estimáveis
em dinheiro de serviços advocatícios e contábeis, voluntariamente apresentados pelo partido, quando chamado
a se manifestar acerca de relatório preliminar, bem como a apresentação de prestação de contas retificadora
com essas doações, representam máculas graves, com clara aptidão para, em um juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, determinar a desaprovação das contas, na linha do entendimento exarado na sentença e a
teor da previsão vazada no art. 77, III, da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Conhecimento e desprovimento do presente recurso.”
(RECURSO ELEITORAL n 6730, ACÓRDÃO n 74/2019 de 16/07/2019, Relator(a) ADRIANA CAVALCANTI
MAGALHÃES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/07/2019, Página 2-3, grifos acrescidos)
Ademais, enfatize-se, ainda, que o caso vertente apresenta contornos que, a um só
tempo, impõe, por um lado, a aplicação dos precedentes do TRE-RN acima transcritos, bem como, por outro
vértice, reclamam a não adoção do julgado do TRE-RS invocado pelo partido.
A uma, porquanto, a teor do art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz
deve observar as orientações do tribunal a que estiver vinculado. Logo, considerando que há precedente do
TRE-RN pela desaprovação das contas quando não aberta a obrigatória conta de campanha, e por um dever de
se manter a jurisprudência do TRE-RN estável e coerente, a princípio, não se deveria açodadamente perfilhar
entendimento diverso.
A duas, porque, mesmo se considerando o isolado julgado TRE-RS, invocado pelo
partido, melhor sorte não lhe assistiria.
É que o partido, por meio da petição de fls. 43/44, sustentou, de forma flagrantemente
equivocada, que a conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos não seria obrigatória, pois, em
suas próprias palavras: “o art. 56, II, a, da Resolução do TSE n.º 23.553/2017, apenas exige a apresentação de
extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e, quando for o caso,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.” Entretanto, o próprio julgado do TRE-RS dispõe
expressamente em sentido contrário, ao consignar que a “norma determina que é dever da agremiação abrir
conta bancária específica, independente de auferir receitas e realizar despesas relacionadas à campanha
eleitoral.”
Destarte, percebe-se ainda do próprio julgado em comento que foram as
peculiaridades do caso concreto que, naquele feito, levaram aquela corte eleitoral a, excepcionalmente,
considerar a inexistência de conta bancária apenas uma impropriedade formal.
Evidentemente, uma casuística exceção não deve esvaziar o conteúdo expresso do
art. 56, II, “a”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, o qual estabelece claramente, reitere-se, que são documentos
obrigatórios da prestação de contas, ainda que se informe a ausência de movimentação de recursos financeiros,
os extratos bancários da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos.
A três, vez que a firme jurisprudência do TSE coaduna-se com o entendimento do
TRE-RN, destoando do isolado e casuístico julgado do TRE-RS, como se pode inferir do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO DE "OUTROS
RECURSOS". IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Na decisão agravada, manteve–se aresto regional unânime no sentido de desaprovar as contas da grei,
suspendendo–se as cotas do Fundo Partidário por um mês, haja vista a não abertura de conta–corrente
específica.
2. A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela de ordem interna, ou seja, entre
elementos do próprio decisum, não se enquadrando nessa circunstância a suposta contrariedade à
jurisprudência ou entre decisões proferidas em feitos distintos. A falha que ensejou a rejeição das contas deve
ser aquilatada de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.
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3. A prestação de contas das Eleições 2016 encontra–se regulamentada pela Res.–TSE 23.463/2015, que
dispõe expressamente nos arts. 7º, § 1º, b, e 48, II, a, sobre a obrigatoriedade imposta às legendas de abrirem
conta bancária específica, ainda que não se movimentem recursos. Trata–se, a teor da jurisprudência desta
Corte, de falha de natureza grave que autoriza rejeitar o ajuste contábil.
4. Ao partido político, ator imprescindível do processo eleitoral, incumbe zelar pela abertura da conta–corrente e
por acompanhar e declarar as respectivas movimentações financeiras, descabendo imputar sua falta de zelo à
instituição bancária.
5. Para se assentar que a irregularidade não comprometeu o exame da movimentação financeira de campanha e
que ela seria de pouca monta no contexto do total arrecadado, seria necessário reexaminar fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.6. Agravo regimental desprovido.”
(Recurso Especial Eleitoral nº 060047892, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 167, Data 29/08/2019, grifos acrescidos)
Sendo assim, impende concluir pela necessidade de desaprovação das contas em
comento, porquanto carecem de regularidade e transparência, bem assim frustram o efetivo controle das contas
de campanha por parte da Justiça Eleitoral.
Ante o exposto, nos termos do art. 77, inciso III, da mencionada resolução, JULGO
DESAPROVADAS AS CONTAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES 2018 do órgão municipal do SOLIDARIEDADE
em SÃO TOMÉ/RN.
Por consequência, em consonância com os §§ 4º e 6º, do mesmo art. 77 da resolução
em comento, declaro a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito
em julgado, pelo período de 2 (dois) meses, devendo-se, para tanto, ser providenciado o registro no SICO, na
forma prevista no §9º do mesmo preceito.
Por fim, após o trânsito em julgado: a) remeta-se cópia de todo o processo ao
Ministério Público para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, §
4º), nos termos art. 84 da multicitada resolução; e b) arquivem-se os autos, com baixa nos seus registros.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Tomé/RN, 2 de outubro de 2019.

JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral
AUTOS N.º 58-52.2018.6.20.0019
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: ÓRGÃO MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE EM LAGOA DE VELHOS/RN
ADVOGADO: Dr. CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA (OAB/RN 7719)
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas partidária relativa às eleições 2018 do
órgão municipal do SOLIDARIEDADE em Lagoa de Velhos/RN.
À fl. 41, foi prolatado o despacho inicial que elencou todos os atos processuais a
serem praticados até o término do feito.
Após edital que tornou pública as contas prestadas, nenhuma impugnação foi
apresentada, conforme certidão de fl. 42 verso.
No prosseguir, emitiu-se Relatório Preliminar para Expedição de Diligências de fls.
45/46, apontando-se a ausência de extratos da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos,
bem assim algumas impropriedades/ irregularidades na prestação de contas ora em apreço (omissão da
prestação de contas parcial e atraso na entrega das contas finais).
Em face disso, pelo ato ordinatório de fl. 47, intimou-se o prestador a juntar os extratos
faltantes e a se pronunciar sobre as impropriedades/irregularidades detectadas.
Às fls. 48/49, o prestador de contas sustentou que a omissão da prestação de contas
parcial e o atraso na apresentação de contas finais seriam vícios formais, invocando precedente do TRE-RN,
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como também, quanto à ausência de apresentação dos extratos da conta bancária destinada à movimentação de
Outros Recursos, asseverou que não possuiria conta bancária para tal finalidade, pois tal conta não seria
obrigatória. Ao final, colacionou, ainda, julgado do TRE-RS para pugnar pela aprovação de suas contas.
Por fim, foram apresentados o parecer técnico conclusivo e, na sequência, o parecer
ministerial, ambos opinando pela desaprovação das contas.
Eis o relatório. Passa-se a decidir.
A Constituição Federal prevê no artigo 17, inciso III, o dever de os partidos políticos
prestarem contas à Justiça Eleitoral.
Por seu turno, no plano infraconstitucional, a Lei n.º 9.096/95 estabelece em seu artigo
34, inciso V, a “obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no
encerramento da campanha eleitoral (...)”.
Em vista disso, a Resolução n.º 23.553/17 do TSE, em seu art. 48, inciso II, alínea “d”
c/c §11, esclarece que o dever de os órgão partidários municipais de prestarem contas à Justiça Eleitoral
persiste ainda que constituídos sob a forma provisória e mesmo que não tenha ocorrido movimentação de
recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
No caso em análise, conforme apontado pela unidade técnica em parecer conclusivo e
pelo MPE em seu parecer, há irregularidade grave nas contas em exame que comprometem a regularidade e a
transparência destas.
É bem verdade que algumas das impropriedades indicadas pela unidade técnica,
como sustentado pelo prestador de contas e, aliás, já reconhecido no parecer técnico conclusivo, ostentam
natureza formal e, por isso, ensejariam apenas a aposição de ressalvas às contas. De fato, são formais as
impropriedades referentes à omissão de entrega de prestação de contas parcial, bem como a alusiva à
intempestividade da prestação de contas final.
Nada obstante, soma-se a tais impropriedades outra irregularidade de maior gravidade
e que, por si só, conduz o exame destas contas à desaprovação, a saber, a não abertura de conta bancária
destinada à movimentação de Outros Recursos.
Nesse ponto, são inteiramente acertadas as ponderações, já consignadas no parecer
técnico conclusivo à fl. 50 verso, razão pela qual ora se transcreve-as, tornando-as também fundamento desta
decisão:
“(…) os derradeiros esclarecimentos do prestador não merecem prosperar. Isso porque, ao contrário do que
asseverou o partido às fls. 48/49, são documentos obrigatórios da prestação de contas, ainda que se informe a
ausência de movimentação de recursos financeiros, os extratos bancários da conta bancária destinada à
movimentação de Outros Recursos, nos termos do art. 56, II, “a”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Com efeito, os extratos bancários que se afiguram facultativos, a teor do citado preceito da Resolução TSE n.º
23.553/2017, são os alusivos às contas porventura abertas para movimentação de recursos do fundo partidário
ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pois estas somente precisam serem abertas caso haja
efetivo recebimento de recursos de origem pública.
Porém, insista-se, quanto aos extratos da conta bancária destinada a movimentação recursos de origem privada,
não há facultatividade. Pelo contrário, é obrigatória a abertura da conta, bem assim a juntada dos respectivos
extratos bancários abrangendo todo o período da campanha.”
Nesse sentido, afigura-se também o entendimento do TRE-RN, como se pode
observar dos seguintes precedentes, in verbis:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. CONTA DESTINADA A MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). NÃO APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS VÁLIDOS, COMPLETOS E DEFINITIVOS. VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA POR MEIO DE CONSULTA AOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NO SPCWEB. OMISSÃO
SUPRIDA. NÃO ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO DE
OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
1. Apresentação de contas de campanha por candidata, referentes à movimentação de recursos nas Eleições
2018.
2. Conquanto a não apresentação de extratos consolidados e definitivos configure, em tese, falha material grave,
por inobservância ao estabelecido nos arts. 56, II, “a”, e 67 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a jurisprudência
deste Tribunal permite a aprovação das contas com ressalvas, quando a análise da movimentação financeira,
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pela Justiça Eleitoral, não restar prejudicada, através da consulta aos extratos eletrônicos fornecidos pela
instituição bancária (PC n.º 060130224, rel. Wlademir Soares Capistrano, DJE 27/06/2019, Página 6; PC n
060112560, re. Adriana Cavalcanti Magalhães, DJE 12/06/2019, Página 2-3; PC nº 060147293, rel. Juiz Federal
Francisco Glauber Pessoa Alves, DJE 29/05/2019, Páginas 6-7; PC nº 060113944, rel. Desembargador Cornélio
Alves de Azevedo Neto, DJE 16/05/2019, Página 4).
3. É obrigatória a abertura de conta específica, em instituição bancária, de modo a registrar integralmente o
trânsito financeiro da campanha, nos termos dos arts. 3º, III, 10 e 11 da Resolução TSE 23.553/2017. A não
abertura de conta específica de campanha constitui irregularidade grave e insanável, que impede a correta
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, levando à sua desaprovação. Precedentes deste Regional (PC nº
0601059-80.2018.6.20.0000, rel. Desembargador Cornélio Alves, DJE 15/07/2019; PC nº 19477, rel. Luis
Gustavo Alves Smith, DJE 18/07/2017).
4. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos processos de prestação de contas, deve
ser realizada de forma restritiva, ocorrendo tão somente quando presentes os seguintes requisitos: i) não estar
caracterizada irregularidade grave, que comprometa a lisura do balanço contábil; ii) não estar configurada a máfé do prestador de contas; iii) ser irrelevante o percentual da falha em relação ao montante de recursos
movimentados. Precedente do TSE (Agravo de Instrumento nº 6802, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
27/03/2019, Página 62/63).
5. No caso concreto, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha, destinada à
movimentação de outros recursos, em descumprimento às normas estabelecidas na Resolução TSE nº
23.553/2017, impositiva a desaprovação das contas de campanha, restando impossibilitada a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas, ante a gravidade da
falha indicada, em prejuízo à lisura do balanço contábil.
6. Desaprovação das contas.”
(PC (11531) n.º 0601360-27.2018.6.20.0000, Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, DJe edição n.º 132,
publicada em 22/07/2019, grifos acrescidos).
“RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2018 CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO - RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE
DILIGÊNCIAS - ART. 75 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - MANIFESTAÇÃO DO PARTIDO - ATO
ANTECEDENTE AO PARECER CONCLUSIVO - INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS - EXIGÊNCIA DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO MENCIONADA - PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA - INFORMAÇÃO DE SERVIÇOS - ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS - DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO - TERMOS DE DOAÇÃO - RECIBOS NÃO JUNTADOS - INDUZIMENTO A ERRO
- INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE CONTA ESPECÍFICA IRREGULARIDADE GRAVE - EXIGÊNCIA DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - MÁCULAS
GRAVES - JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - ART.
77, III, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
No caso em análise, constata-se terem as contas partidárias sido desaprovadas em sentença que acompanhou
o entendimento do Órgão Técnico, o qual apontou falhas no Relatório Preliminar para Expedição de Diligências
e, depois, em virtude dessas mesmas falhas remanescerem, emitiu parecer conclusivo pela desaprovação. O
partido foi devidamente intimado acerca do citado relatório, manifestando-se nos autos, em consequência a tal
chamamento, em ordem a caracterizar ato processual antecedente à emissão do parecer conclusivo. Por
importante, acrescente-se não ter existido, no parecer conclusivo, nenhuma inovação quantos às falhas
anteriormente apontadas no relatório preliminar.
Em sua manifestação, o recorrente, ao invés de simplesmente esclarecer que não tinha havido prestação de
serviços de advocacia ou de contabilidade durante a campanha, e que os serviços então assinalados pelo Órgão
Técnico constariam na prestação de contas anual, de acordo com o permissivo do art. 37 da Resolução/TSE nº
23.553/2017, juntou aos autos prestação de contas retificadora, por meio da qual informa a existência de duas
doações estimáveis em dinheiro, cada uma no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e trouxe também dois termos de
doação de pessoas físicas. Não vieram, contudo, os respectivos recibos eleitorais exigidos no art. 9º da
resolução de regência. Descaracterizada a alegação de induzimento a erro.
Em relação à ausência de extratos bancários, tal ausência decorre do fato de não ter sido aberta a conta
específica "Outros Recursos", exigência do art. 10 da Resolução/TSE nº 23.553/2017. Portanto, a falta dos
extratos, na espécie, é decorrência lógica da inexistência da correspondente conta. E a não abertura de conta
bancária é irregularidade grave, que impossibilita à Justiça Eleitoral aferir a movimentação financeira do partido,
na sua integralidade, na linha da jurisprudência eleitoral.
Na espécie, a falta de extratos bancários, a ausência de recibos eleitorais concernentes às doações estimáveis
em dinheiro de serviços advocatícios e contábeis, voluntariamente apresentados pelo partido, quando chamado
a se manifestar acerca de relatório preliminar, bem como a apresentação de prestação de contas retificadora
com essas doações, representam máculas graves, com clara aptidão para, em um juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, determinar a desaprovação das contas, na linha do entendimento exarado na sentença e a
teor da previsão vazada no art. 77, III, da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
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Conhecimento e desprovimento do presente recurso.”
(RECURSO ELEITORAL n 6730, ACÓRDÃO n 74/2019 de 16/07/2019, Relator(a) ADRIANA CAVALCANTI
MAGALHÃES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/07/2019, Página 2-3, grifos acrescidos)
Ademais, enfatize-se, ainda, que o caso vertente apresenta contornos que, a um só
tempo, impõe, por um lado, a aplicação dos precedentes do TRE-RN acima transcritos, bem como, por outro
vértice, reclamam a não adoção do julgado do TRE-RS invocado pelo partido.
A uma, porquanto, a teor do art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz
deve observar as orientações do tribunal a que estiver vinculado. Logo, considerando que há precedente do
TRE-RN pela desaprovação das contas quando não aberta a obrigatória conta de campanha, e por um dever de
se manter a jurisprudência do TRE-RN estável e coerente, a princípio, não se deveria açodadamente perfilhar
entendimento diverso.
A duas, porque, mesmo se considerando o isolado julgado TRE-RS, invocado pelo
partido, melhor sorte não lhe assistiria.
É que o partido, por meio da petição de fls. 43/44, sustentou, de forma flagrantemente
equivocada, que a conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos não seria obrigatória, pois, em
suas próprias palavras: “o art. 56, II, a, da Resolução do TSE n.º 23.553/2017, apenas exige a apresentação de
extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e, quando for o caso,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.” Entretanto, o próprio julgado do TRE-RS dispõe
expressamente em sentido contrário, ao consignar que a “norma determina que é dever da agremiação abrir
conta bancária específica, independente de auferir receitas e realizar despesas relacionadas à campanha
eleitoral.”
Destarte, percebe-se ainda do próprio julgado em comento que foram as
peculiaridades do caso concreto que, naquele feito, levaram aquela corte eleitoral a, excepcionalmente,
considerar a inexistência de conta bancária apenas uma impropriedade formal.
Evidentemente, uma casuística exceção não deve esvaziar o conteúdo expresso do
art. 56, II, “a”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, o qual estabelece claramente, reitere-se, que são documentos
obrigatórios da prestação de contas, ainda que se informe a ausência de movimentação de recursos financeiros,
os extratos bancários da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos.
A três, vez que a firme jurisprudência do TSE coaduna-se com o entendimento do
TRE-RN, destoando do isolado e casuístico julgado do TRE-RS, como se pode inferir do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO DE "OUTROS
RECURSOS". IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Na decisão agravada, manteve–se aresto regional unânime no sentido de desaprovar as contas da grei,
suspendendo–se as cotas do Fundo Partidário por um mês, haja vista a não abertura de conta–corrente
específica.
2. A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela de ordem interna, ou seja, entre
elementos do próprio decisum, não se enquadrando nessa circunstância a suposta contrariedade à
jurisprudência ou entre decisões proferidas em feitos distintos. A falha que ensejou a rejeição das contas deve
ser aquilatada de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.
3. A prestação de contas das Eleições 2016 encontra–se regulamentada pela Res.–TSE 23.463/2015, que
dispõe expressamente nos arts. 7º, § 1º, b, e 48, II, a, sobre a obrigatoriedade imposta às legendas de abrirem
conta bancária específica, ainda que não se movimentem recursos. Trata–se, a teor da jurisprudência desta
Corte, de falha de natureza grave que autoriza rejeitar o ajuste contábil.
4. Ao partido político, ator imprescindível do processo eleitoral, incumbe zelar pela abertura da conta–corrente e
por acompanhar e declarar as respectivas movimentações financeiras, descabendo imputar sua falta de zelo à
instituição bancária.
5. Para se assentar que a irregularidade não comprometeu o exame da movimentação financeira de campanha e
que ela seria de pouca monta no contexto do total arrecadado, seria necessário reexaminar fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.6. Agravo regimental desprovido.”
(Recurso Especial Eleitoral nº 060047892, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 167, Data 29/08/2019, grifos acrescidos)
Sendo assim, impende concluir pela necessidade de desaprovação das contas em
comento, porquanto carecem de regularidade e transparência, bem assim frustram o efetivo controle das contas
de campanha por parte da Justiça Eleitoral.
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Ante o exposto, nos termos do art. 77, inciso III, da mencionada resolução, JULGO
DESAPROVADAS AS CONTAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES 2018 do órgão municipal do SOLIDARIEDADE
em LAGOA DE VELHOS/RN.
Por consequência, em consonância com os §§ 4º e 6º, do mesmo art. 77 da resolução
em comento, declaro a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao trânsito
em julgado, pelo período de 2 (dois) meses, devendo-se, para tanto, ser providenciado o registro no SICO, na
forma prevista no §9º do mesmo preceito.
Por fim, após o trânsito em julgado: a) remeta-se cópia de todo o processo ao
Ministério Público para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, §
4º), nos termos art. 84 da multicitada resolução; e b) arquivem-se os autos, com baixa nos seus registros.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Tomé/RN, 2 de outubro de 2019.

JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 59-37.2018.6.20.0019
Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) EM BARCELONA/RN
Tesoureiro: Euclídes Jaques das Neves
Advogado: Dr. Francisco Pereira Cruz (OAB/RN n.º 2564)
DESPACHO
Tendo em conta a razoabilidade das justificativas apresentadas pelo partido na petição de fls.
12/13, defiro o requerimento de dilação de prazo solicitado, concedendo mais 10 (dez) dias, contados da
publicação deste ato, para que se manifeste sobre a ausência de prestação de contas referente às Eleições
2018, bem assim regularize sua situação junto ao SPCE.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Tomé/RN, 2 de outubro de 2019.
José Ronivon Beija-Mim de Lima
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas n.º 43-49.2019.6.20.0019
Interessado: REPUBLICANOS (antigo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB) EM LAGOA DE
VELHOS/RN e DIREÇÃO ESTADUAL DO REPUBLICANOS NO RN
Presidente: Luiz Benes Leocádio de Araújo
Tesoureiro: Tarcio Martins de Melo
DESPACHO
Consoante certidão extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP)
do TSE nesta data (cf. fl. 08/09), o atual domicílio partidário do diretório estadual do REPUBLICANOS, antigo
PRB, no RN é situado na Rua Santa Efigênia, n.º 3282, Candelária, Natal/RN.
Entretanto, segundo a correspondência devolvida pelos Correios e seu respectivo AR, ambos
juntados à fl. 4, o partido em comento mudou-se de endereço.
Portanto, diante da mudança de endereço do partido, sem o devido registro no SGIP, restou
inviabilizada a entrega do mandado de fl. 02, não restando alternativa a este juízo a não ser promover a citação
por meio de edital.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Tomé/RN, 2 de outubro de 2019.
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JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral
AÇÃO PENAL N.º 262/2008
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Ré: FRANCISCA CAVALCANTE DE ASSIS SILVA
Defensor Dativo: Dr. ERICK CARVALHO DE MEDEIROS (OAB/RN n.º 16466)
DECISÃO
Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em face do(a)
denunciado(a) em epígrafe, imputando-lhe a prática de infração penal tipificada no art. 350 do Código Eleitoral,
pois teria, em 30/04/2004, requerido transferência de domicílio eleitoral, junto ao Cartório desta 19ª Zona,
fazendo inserir falsamente, no Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), a informação de que residiria no
Município de Barcelona/RN, conforme endereço referido na denúncia.
A denúncia foi recebida pela decisão de fl. 35, em 20.07.2006.
Em 20.09.2006, como se observa da fl. 38, foram suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP).
No prosseguir, em 27.08.2019, mediante precatória cumprida pela 14ª Zona Eleitoral em
Touros/RN, logrou-se realizar a citação pessoal da denunciada, como se observa das fls. 69/70. No entanto, a ré
não constituiu advogado, tampouco apresentou resposta escrita à acusação (cf. fl. 72).
Em face disso, consoante despacho de fl. 73, o Dr. Erick Carvalho de Medeiros, OAB/RN
16.466, foi nomeado defensor dativo, tendo aceito o encargo e apresentado defesa (resposta à acusação de fls.
109/110), por meio da qual pugnou pela absolvição da parte ré.
Por fim, vieram os autos conclusos para apreciar-se se trata-se, ou não, de hipótese de
absolvição sumária.
Eis o relatório. Passa-se a decidir.
O art. 397 do CPP previu as hipóteses de absolvição sumária: “existência manifesta de causa
excludente da ilicitude do fato; existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade; o fato narrado evidentemente não constitua crime; ou, ainda, estiver extinta a punibilidade do
agente”. (grifos acrescidos)
Analisando-se a resposta à acusação apresentada pelo(a) denunciado(a), constata-se que os
elementos apresentados não são suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito que lhe é
imputado na denúncia. Eis que, nesse momento inicial, ao contrário do que ocorre por ocasião da sentença,
incide o princípio in dubio pro societatis.
In casu, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e da culpabilidade dos
agentes, tampouco causa extintiva das punibilidades, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal.
Até porque, como admitido pela própria defesa em sua resposta, há controvérsia sobre praticamente todos os
fatos, tendo esta preferido aguardar as alegações finais para se manifestar acerca de toda a acusação. Logo, por
ora, não foi trazido aos autos material probatório que infirme a versão dos fatos narrada pelo MPE, excluindo de
forma manifesta a ilicitude do fato ou a culpabilidade do agente.
Destarte, no caso dos autos, também não há que se falar em reconsideração quanto ao
recebimento da denúncia, devendo o feito, repita-se, ser levado à instrução processual.
Antes, porém, da eventual instrução probatória, versando os autos sobre delito cuja pena
mínima é igual ou inferior a 1 ano, devem os autos seguir para o MPE, a fim de que o Parquet, acaso
preenchidos os requisitos legais (art. 89 da Lei n.º 9.099/95), manifeste-se sobre o oferecimento de proposta de
suspensão condicional do processo.
Nesse aspecto, consigne-se que deverá o MPE, em razão do poder de requisição do qual
dispõe, requerer diretamente aos órgãos emitentes as certidões criminais necessárias para aferir se oferecerá,
ou não, a proposta de suspensão condicional do processo.
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Isto posto, mantenho o recebimento da denúncia e determino a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para ciência desta decisão, bem como a fim de que se manifeste acerca de eventual
proposta de suspensão condicional do processo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Tomé/RN, 2 de outubro de 2019.

JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral
AÇÃO PENAL N.º 19-89.2017.6.20.0019
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réu: VALMAR DE LIMA RODRIGUES
Defensor Dativo: Dr. ERICK CARVALHO DE MEDEIROS (OAB/RN n.º 16466)
DECISÃO
Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em face do(a)
denunciado(a) em epígrafe, imputando-lhe a prática de infração penal tipificada no art. 350 do Código Eleitoral,
pois teria, em 04/05/2016, requerido transferência de domicílio eleitoral, junto ao Cartório desta 19ª Zona,
fazendo inserir falsamente, no Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), a informação de que residiria no
Município de Ruy Barbosa/RN, conforme endereço apontado na denúncia.
A denúncia foi recebida pela decisão de fls. 12/13, em 02.05.2017.
No prosseguir, logrou-se realizar a citação pessoal da parte ré, conforme se observa da fl. 26
(frente e verso), entretanto o acusado não apresentou resposta à acusação e nem constituiu advogado.
Em face disso, consoante despacho de fl. 34, o Dr. Erick Carvalho de Medeiros, OAB/RN
16.466, foi nomeado defensor dativo, tendo aceito o encargo e apresentado defesa (resposta à acusação de fls.
35/36), por meio da qual pugnou pela absolvição da parte ré.
Por fim, vieram os autos conclusos para apreciar-se se trata-se, ou não, de hipótese de
absolvição sumária.
Eis o relatório. Passa-se a decidir.
O art. 397 do CPP previu as hipóteses de absolvição sumária: “existência manifesta de causa
excludente da ilicitude do fato; existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade; o fato narrado evidentemente não constitua crime; ou, ainda, estiver extinta a punibilidade do
agente”. (grifos acrescidos)
Analisando-se a resposta à acusação apresentada pelo(a) denunciado(a), constata-se que os
elementos apresentados não são suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito que lhe é
imputado na denúncia. Eis que, nesse momento inicial, ao contrário do que ocorre por ocasião da sentença,
incide o princípio in dubio pro societatis.
In casu, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e da culpabilidade dos
agentes, tampouco causa extintiva das punibilidades, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal.
Até porque, como admitido pela própria defesa em sua resposta, há controvérsia sobre praticamente todos os
fatos, tendo esta preferido aguardar as alegações finais para se manifestar acerca de toda a acusação. Logo, por
ora, não foi trazido aos autos material probatório que infirme a versão dos fatos narrada pelo MPE, excluindo de
forma manifesta a ilicitude do fato ou a culpabilidade do agente.
Destarte, no caso dos autos, também não há que se falar em reconsideração quanto ao
recebimento da denúncia, devendo o feito, repita-se, ser levado à instrução processual.
Antes, porém, da eventual instrução probatória, versando os autos sobre delito cuja pena
mínima é igual ou inferior a 1 ano, devem os autos seguir para o MPE, a fim de que o Parquet, acaso
preenchidos os requisitos legais (art. 89 da Lei n.º 9.099/95), manifeste-se sobre o oferecimento de proposta de
suspensão condicional do processo.
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Nesse aspecto, consigne-se que deverá o MPE, caso considere necessárias outras certidões,
além daquelas já juntadas aos autos, em razão do poder de requisição do qual dispõe, requerer diretamente aos
órgãos emitentes as certidões criminais necessárias para aferir se oferecerá, ou não, a proposta de suspensão
condicional do processo.
Isto posto, mantenho o recebimento da denúncia e determino a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para ciência desta decisão, bem como a fim de que se manifeste acerca de eventual
proposta de suspensão condicional do processo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Tomé/RN, 2 de outubro de 2019.

JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral
EDITAL N.º 041/2019
FINALIDADE: CITAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA, Juiz Eleitoral desta 19ª Zona, Município
de São Tomé, Circunscrição do Rio Grande do Norte, na forma da lei e no uso de suas atribuições,
FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta 19ª Zona Eleitoral a PRESTAÇÃO DE CONTAS
n.º 43-49.2019.6.20.0019 (Protocolo n.º 14093/2019), que versa sobre a ausência de apresentação de contas
atinentes ao exercício financeiro de 2018 por parte do então PRB, atualmente denominado REPUBLICANOS, em
Ruy Barbosa/RN (atualmente inativo), tendo sido determinada a CITAÇÃO do órgão de direção estadual do
REPUBLICANOS NO RN, bem assim de seu presidente, o Sr. LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO, e de seu
tesoureiro, o Sr. TARCIO MARTINS DE MELO, todos atualmente com domicílio partidário em lugar incerto e não
sabido, para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados na já citada prestação de
contas, sob pena de serem as contas em comento julgadas não prestadas.
Dado e passado nesta cidade de São Tomé/RN, aos dois dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove
(02/10/2019). Eu,_____Jairo da Silva Moisés, Chefe de Cartório, fiz digitar e conferi.

JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral

ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 042/2019

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA, Juiz Eleitoral nesta 19ª Zona, Município
de São Tomé, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente virem ou tiverem ciência, que se encontra em Cartório, relação
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO E SEGUNDA VIA, cujos requerimentos foram deferidos no período de 02.09 a 30.09.2019, para
querendo, interpor recurso nos termos do art. 17, da Res. TSE n.º 21.538/03.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado no
Diário da Justiça Eletrônico e afixado o presente Edital no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de São Tomé/RN e Cartório Eleitoral aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do
ano dois mil e dezenove. Eu, , Jairo Silva Moisés, Chefe de Cartório nesta 19ª zona eleitoral, digitei.

José Ronivon Beija-Mim de Lima
Juiz Eleitoral
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34ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO/DECISÃO
Processo nº 29641-11.2008.6.20.0034 (Execução Fiscal)
Exequente: Procuradoria da Fazenda Nacional
Executado: Mossoró Radio Sociedade Ltda.
Advogado: Telles Santos Jeronimo (OAB-RN 6617) e Outro
Vistos etc.
Noticia a Exequente (petição de fls. 164) que parte da dívida em execução já fora quitada, a saber, a
correspondente à CDA nº 41.6.07.000391-49, requerendo, por conseguinte, que seja declarada extinta. Quanto
às demais CDAs, em face de parcelamento do débito perante à Fazenda Nacional, requer que seja suspensa a
Execução pelo prazo de um ano.
Sem maiores delongas, DEFIRO os pleitos da Exequente e EXTINGO a CDA nº 41.6.07.000391-49 e determino
a suspensão da execução quanto às demais, pelo prazo de um ano, devendo os autos serem remetidos à
Procuradoria da Fazenda Nacional ao término do prazo.
Publique-se.
Cumpra-se, observadas as formalidades legais.
Mossoró, 02 de outubro 2019.
VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
Juiz Eleitoral da 34ª Zona
Autos nº 40-49.2019.6.20.0034
Classe: Ação Penal Crime Eleitoral
Acusados: Francisco José Lima Silveira Júnior, Jonatas Micael Melo Félix e Maria Lúcia Bessa da Silveira

DECISÃO
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte ofertou denúncia em face de Francisco José
Lima Silveira Júnior, Jonatas Micael Melo Félix e Maria Lúcia Bessa da Silveira, dando-o por incurso nas
sanções do artigo 350 e 353 do Código Eleitoral (Lei nº 4737/65), por 17 vezes, na forma do Código Penal, art.
29 e 71 (concurso de agentes e crime continuado) c/ c art. 287 do Código Eleitoral, na modalidade de inserir
declarações falsas em documentos particulares (recibos eleitorais), com finalidade eleitoral, fazendo uso dos
mesmos em processo de prestação de contas eleitorais.
Os denunciados foram citados tendo apresentado resposta escrita à acusação cuja oportunidade, em síntese,
arguiram preliminarmente a inépcia da denúncia; no mérito, aduziram o não cometimento do crime, e ainda
ausência de provas.
É o que comporta relatar, decido.
O artigo 397, incisos I a IV, do CPP, com a redação da Lei 11.719 de 2008, que dispôs sobre os ritos do
procedimento processual penal, previu a possibilidade do juízo de Absolvição Sumária nas lides penais,
prescrevendo:
[…] Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar:
I – a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV – extinta a punibilidade do agente.
Como se constata, criou o legislador pátrio, uma fase processual na qual o aplicador da lei opera um novo juízo
de admissibilidade da acusação, cuja operação intelectiva, se compreendendo o aplicador da lei da existência
manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou culpabilidade do agente, da inexistência de tipicidade penal
ou da ocorrência de extinção de punibilidade do agente, deve, já de pronto, exarar decisão meritória, absolvendo
sumariamente o acusado, livrando-o do processo penal indevido; cuja análise, portanto, se passa agora a
proceder.
Quanto a alegada inépcia da peça acusatória inicial alegado por todos os acusados, o caso é de pronta rejeição,
pois há perfeita descrição dos supostos fatos criminosos praticados pelos acusados.
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Com efeito, frente as defesas apresentadas por ambos os acusados, percebe-se que estes compreenderam
perfeitamente o ato criminoso que lhes são imputados, não havendo o que se falar em qualquer deficiência do
conteúdo acusatório.
Vê-se que a denúncia crime foi recebida porquanto compreendeu o juízo, dentro dos limites de cognição estreita
que envolve tal apreciação jurisdicional, presentes os requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo
Penal, isto é, presentes indícios de autoria e materialidade, o que justifica o recebimento da denúncia, dando
início a ação penal.
Não é demais ressaltar que nem mesmo a doutrina e jurisprudência são acordes quanto a cuidar esse ato
processual de despacho ou decisão interlocutória, sendo, contudo, pacífico a compreensão de ser prescindível a
fundamentação no recebimento da denúncia, máxima quando à defesa técnica não aponta qualquer ponto em
que se deu prejuízo processual ao denunciado, salvo ilações genéricas lançadas sem concretude fática ou
probatória.
A sua vez, no plano meritório, igual sorte não socorre as defesas técnicas, ao menos no que pertine as causas
motivadoras de uma eventual absolvição sumária.
No ponto, enfim, em que se questiona declarações de testemunhas ouvidas percebe-se que a defesa técnica
adentrou em aspectos meritórios de conteúdo fático probatório, cuja instrução processual se faz necessária para
a comprovação do que se alega, a semelhança do que deve ocorrer com a atuação do parquet ao longo da
instrução processual.
No caso sub examine resta, portanto, evidenciado não ocorrida nenhuma das situações concretas que
legitimariam o decisum absolutório conforme o estado do processo, pois a resposta dos acusados não refutaram
a conformação da justa causa para a acusação, bem assim da individualização da autoria do fato materialmente
demonstrado, o que deve ensejar a continuidade do feito na forma estatuída nos artigos 399 e 400 do Código de
Processo Penal.
Isto posto, com fundamento na inteligência dos preceitos contidos nos artigos 396, 397 e 400 do Código de
Processo Penal, declaro a inexistência de motivos configuradores de hipótese de absolvição sumária dos
denunciados, determinando, assim, a inclusão do presente feito em pauta de audiência de instrução e
julgamento.
Intimações e requisições necessárias.
Cumpra-se.
Mossoró, 07 de outubro de 2019.
VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
Juiz Eleitoral da 34ª Zona

36ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 16/2019
De Ordem da Sra. Dra. DANIELA ROSADO DO AMARAL DUARTE, MM. Juíza Eleitoral desta 36ª Zona,
Município de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte,

TORNA PÚBLICO aos Órgãos de Direção Municipal dos Partidos Políticos da circunscrição eleitoral desta 36ª
Zona, que a Corregedoria-Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral editou a Portaria nº 686/2019-TSE, em
que estabelece o cronograma de processamento de relações de filiados para os meses de Outubro, novembro e
dezembro de 2019, em cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, com o
seguinte teor:
PROCEDIMENTO - Último dia para submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via Internet.
PERÍODO – 14 de outubro.
PROCEDIMENTO – Identificação das duplicidades de filiação. PERÍODO – 15 a 18 de outubro.
PROCEDIMENTO – Divulgação das duplicidades de filiação. Publicação na internet, das relações oficiais de
filiados. Geração das notificações para partidos e filiados envolvidos em duplicidade.
PERÍODO – 22 de outubro.
PROCEDIMENTO – Expedição das notificações e início da contagem do prazo para resposta nos processos de
duplicidade de filiação. PERÍODO – 24 de outubro.
.
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PROCEDIMENTO – Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos. PERÍODO – 13
de novembro.
PROCEDIMENTO – Data limite para decisão das situações sub judice.
PERÍODO – 25 de novembro.
PROCEDIMENTO – Data limite para registro das decisões no sistema.
PERÍODO – 05 de dezembro.
Dado e passado nesta cidade de Caraúbas, aos 04 dias do mês de outubro do ano 2019. Eu, Marta Helena do
Nascimento, _____________________ Assistente I desta 36ª ZE , digitei e subscrevi.
ULISSES SOUZA DA COSTA
Chefe de Cartório

38ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 33/2019

38ª Zona/RN

A Excelentíssima Senhora Dra. Mônica Maria Andrade da Silva, MM. Juíza Eleitoral desta 38ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, conforme determina a
Portaria n.º 03/2019-38ª Zona/RN, expedida por este Juízo Eleitoral, será realizada nos dias 16 e 17 do mês de
outubro do ano de 2019, das 08:00 às 14:00 horas, na sede deste Juízo, localizada no Cartório Eleitoral desta
38ª Zona Eleitoral/RN, situado à Rua Dr. Joaquim Inácio, 130, Centro, nesta cidade, CORREIÇÃO ORDINÁRIA
anual desta 38ª Zona/RN, a ser presidida pela Juíza Eleitoral, podendo todos os que quiserem ou conhecimento
tiverem de alguma queixa ou reclamação a formular, ou da existência de possíveis irregularidades, ali
comparecerem, apresentando publicamente os seus reclamos para a tomada das providências e medidas legais
cabíveis. E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, a Dra.
Mônica Maria Andrade da Silva, Juíza da 38ª Zona Eleitoral/RN. Dado e passado nesta cidade, aos sete dias do
mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (07/10/2019).
Martins/RN, 07 de outubro de 2019.
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral
PORTARIA Nº 03/2019 - 38ª Zona/RN
A Juíza da 38ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2.º da Resolução nº
21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
Considerando a as disposições contidas no Provimento nº 06/2015-CRE/RN;
Considerando, ainda, necessidade da permanente fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de Correição Ordinária no Cartório desta 38ª Zona Eleitoral, nos dias 16 e 17 de
outubro de 2019, no horário compreendido entre 8h e 14h.
Art. 2º Designar o servidor CLEANO RICARDO RESENDE LUCENA, Chefe de Cartório Eleitoral, para secretariar
os trabalhos da correição.
Art. 3º Suspender, enquanto durar a correição, os prazos processuais e o atendimento ao público, salvo quando
a situação demandar providência de natureza urgente.
Art. 4º Determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que os processos que se encontrem
com carga aos advogados e ao Representante do Ministério Público Eleitoral sejam devolvidos ao Cartório
Eleitoral até o dia 14/10/2019, intimando-os para tal providência.
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Art. 5º Cientificar o Representante do Ministério Público que oficia perante a Zona Eleitoral para acompanhar os
trabalhos da correição.
Art. 6º Determinar a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, à Corregedoria Regional
Eleitoral e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Secção RN, comunicando a abertura das atividades
da correição.
Martins/RN, 07 de outubro de 2019.

MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona Eleitoral
PORTARIA

Nº 02/2019

Dispõe sobre a inscrição de projetos por entidades pública ou privada com finalidade social, para fins de
recebimento dos recursos oriundos das prestações pecuniárias provenientes de transação penal e suspensão
condicional do processo realizadas na 38ª Zona Eleitoral, bem como sobre a forma de recolhimento dos valores
daí decorrentes.
A Excelentíssima Senhora Mônica Maria Andrade da Silva, Juíza da 38ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais etc.
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe
acerca da utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a publicação de edital para abertura de inscrição de projetos pelos pretensos beneficiários ao
recebimento de prestação pecuniária.
Art. 2º. Determinar que, doravante a publicação desta Portaria, em consonância com a orientação
supramencionada, os valores decorrentes de prestação pecuniária sejam depositados em “conta judicial”,
vinculada ao processo que o originou.
Art. 3º. Ditos valores somente serão sacados através de Alvará Judicial destinado à instituição beneficiada que
tiver seu projeto aprovado neste Juízo.
Art. 4º. Os valores serão distribuídos entre as entidades cadastradas de forma que possam ser viabilizados o
maior número de projetos.
Art. 5º. Enquanto não forem enviados e aprovados os projetos, os valores permanecerão depositados em Juízo.
6º. A forma de inscrição, apresentação dos projetos, distribuição dos recursos e fiscalização será apresentada no
edital.
Martins/RN, 04 de outubro de 2019.
MÔNICA MARIA ANDRADE DA SILVA
JUÍZA DA 38ª ZONA ELEITORAL

39ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 89-12.2018.6.20.0039
REQURENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: UMARIZAL/RN
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SENTENÇA
Trata-se de processo referente ao partido político em epígrafe que permaneceu omisso quanto ao dever de
prestar contas a este Juízo Eleitoral em relação ao Pleito Eleitoral de 2018.
O Partido interessado fora notificado para se manifestar em 3 dias sobre omissão de contas nos autos, sob pena
de terem as contas julgadas como não prestadas e houve resposta (fls. 10/15, 22/27).
Foram juntados relatórios extratos bancários, registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário, RONI e fontes vedadas (fls. 06/09).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 20/21).
É o breve relatório. Passo a decidir.
A Resolução do TSE nº 23.553/17, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições 2018, prevê, nos arts. 49 e 52 da referida
norma, a obrigatoriedade da prestação de contas eleitorais pelas agremiações partidárias municipais, até mesmo
no caso de eleições gerais, tendo fixado como termo inicial da obrigação o fato de o partido está vigente no
correspondente município após a data do Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias, que, no
pleito de 2018, correspondeu ao dia 20 de julho, nos termos da Resolução TSE nº 23.555/2017.
Nesse sentido, uma vez tendo ficado omisso no dever de prestar contas, a Justiça Eleitoral adotou os
procedimentos previstos nas normas do art. 52, §6º da Res. 23.553/2017-TSE.
Para a hipótese de julgamento das contas como não prestadas, prevê o inciso II, do art. 83, da Res.
TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
O Sr. Washnington Carlos de Oliveira Sales se manifestou por duas vezes informando que não faz parte mais do
PROS de Umarizal e já se desfilou do referido partido (fls. 12/15 e 23/27) de forma que, ao final o partido tem
data indeterminada para expirar, no SGIP consta o nome dele no partido e não foi apresentado contas de
campanha 2018. Deve, portanto, o partido político em epígrafe, suportar o ônus da omissão, impondo-se ao
mesmo a perda do direito da quota do fundo partidário até que se faça a regularização da situação, o que deve
ser devidamente registrado nos sistemas próprios e expedidas as devidas comunicações.
ISTO POSTO, em conformidade com entendimento do Ministério Público Eleitoral, com motivação nos
fundamentos de fato e de direito acima delineados, julgo NÃO PRESTADAS AS CONTAS do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL no Município de UMARIZAL, referentes aos recursos arrecadados e
aplicados nas Eleições Gerais de 2018 e, consequentemente, determino a perda do direito ao recebimento de
quotas do fundo partidário, enquanto não houver regularização da situação, nos termos do inciso II, do art. 83, da
mesma Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE pessoalmente e o partido através de carta de intimação ao endereço
do SGIP.
Após o trânsito em julgado:
a) efetivem-se os registros necessários no SICO;
b) comuniquem-se aos órgãos diretivos superiores do partido para que não façam repasses de recursos do fundo
partidário com início em 11 de novembro de 2018 (Resolução nº 23.555/17);
Após, arquive-se.
Umarizal, 01 de outubro de 2019
Renan Brandão de Mendonça
Juiz Eleitoral

Processo nº 65-81.2018.6.20.0039
Assunto: Prestação de Contas 2018 – Exercício 2017
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social - PROS – Umarizal/RN

SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2018 – ref. 2017 (fls. 02/04).
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Registrado e autuado o feito, foi o partido notificado para apresentar contas em 72 horas o que ocorreu (fls.
06/14) e, também, intimado no endereço do SGIP para se manifestar sobre documentos e informações do
processo, assim como outros interessados também e novamente o PROS de Umarizal se manifestou (fls. 24/31).
Consta que não há extrato de instituição financeira para o CNPJ, assim como falta de emissão de recibos de
doações e, ainda, que não houve doação de cotas do fundo partidário dos diretórios nacional e regional para o
diretório municipal no exercício 2017 (fls. 33/34v).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 23/23v).
É o breve relato. Decido.
Conforme determina o art. 32, caput, da Lei 9.096/95, é dever de todo partido político prestar contas, até o dia 30
de abril, em relação ao exercício findo.
A Lei 9.096/95, em seu art. 37-A, diz: “A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
A Resolução TSE nº 23.464/2015, no caput do art. 48, prescreve: “A falta de prestação de contas implica a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.”
No caso dos Autos, constata-se que a agremiação partidária acima qualificada foi omissa na sua obrigação
anual, posto que não apresentou contas após notificações da Justiça Eleitoral, limitando-se o Presidente do
PROS de Umarizal a informar que não mais integra a comissão do partido (fls. 08/13 e 26/30).
ISTO POSTO, em consonância com o parecer da Representante do Ministério Público Eleitoral, e com
fundamento no artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS
AS CONTAS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS do Município de Umarizal/RN,
referente ao exercício financeiro de 2017, e determino, conforme art. 48, da citada resolução, a suspensão, com
perda, da distribuição de novas cotas do fundo partidário ao diretório municipal, pelo tempo em que o partido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 02 de maio de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Registre-se no SICO.
Comunique-se aos diretórios estadual e nacional do mencionado partido sobre a suspensão de cotas do fundo
partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Umarizal, 01 de outubro de 2019

Renan Brandão de Mendonça
Juiz Eleitoral
DESPACHO Ref. AP nº 1-28.2015.6.20.0055
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Jairan Martins da Silva

VISTOS ETC.
Diante da Certidão, cumpra-se a Decisão de fl. 06, a fim de que seja realizada nova audiência no dia
06/11/2019 (11:40).
P.I.C.
Umarizal, 25/09/2019
Renan Brandão de Mendonça
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Juiz de Direito

49ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

AÇÃO PENAL Nº 22-24.2017.6.20.0058
Classe 4
PROCEDÊNCIA: TIBAU-RN (58ª ZONA ELEITORAL - MOSSORÓ)
PROTOCOLO : 92.340/2016
JUIZ(A): DR. PAULO PAULO LUCIANO MAIA MARQUES
ASSUNTO: AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO(A): SELILMA DA SILVA LOPES
DENUNCIADO: JOÃO NOLASCO NETO
DESPACHO

Determino a expedição de mandado de intimação a ré SELILMA DA SILVA LOPES, para que apresente
defesa, no prazo legal. O mandado será cumprido pelo Servidor Aldenir da Silva, matrícula nº 30024398.
Não apresentada defesa, no prazo legal, encaminhe-se os autos a DPU para se manifestar se aceita a
defesa da ré, intimando-o, caso positivo, para ato do ofício.
Considerando a defesa apresentada (fls. 66/85), remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral
quanto aos argumentos apresentados, em especial, quanto à possibilidade de oferta de sursis processual.
Cumpra-se. Publique-se.
Mossoró-RN, 04 de outubro de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª ZE
DESPACHO
Intime-se, pessoalmente, o apenado e o advogado da decisão de fls. 94-97 e da informação de
fls. 116.
Dê-se ciência, ao MPE, com envio dos autos.
Decorrido o prazo legal ou não havendo recurso, remetam-se os autos a Justiça Comum para a execução da
pena.
Mossoró/RN, 07 de outubro de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
JUIZ ELEITORAL DA 49ª ZE

54ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO Nº: 222-49.2016.6.20.0031
PROTOCOLO Nº 86.640/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : ROBERIO SERGIO BEZERRA - 25444 - VEREADOR - PARAÚ
CNPJ
: 25.790.519/0001-41
Nº CONTROLE: 254441317736RN0636167
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 19:40:07
DATA GERAÇÃO: 31/05/2019 às 16:36:52
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PARTIDO POLÍTICO: DEM
ADVOGADO: EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA, OAB: 12994/RN
ADVOGADO: EDMAR EDUARDO DE MOURA VIEIRA, OAB: 4047/RN
INTIMAÇÃO – DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR
A Exma. Sr. Dra. Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas, Juíza da 54ª Zona Eleitoral, município de Assu, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, Manda que se proceda a INTIMAÇÃO do prestador
das contas acima indicado, por meio do(s) seu(s) advogado(s) legalmente constituído(s), para que se pronuncie
acerca das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de preclusão.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME PARTIDO POLÍTICO
4. RECURSOS
4.1.9 Em relação ao Recibo Eleitoral n.º 254441317736RN000004E
•
O mesmo se refere a cessão de uso de um veículo TOYOTA HILUX SRV 4X4 ano 2008/2009 placas
MOH7414;
•
Não foi apresentada prova de que o veículo, na época da doação, era de propriedade do doador, a
saber: Sr. YAGO MIRANDA DE MEDEIROS SILVA;
•
Não existe prova nos autos de que a pessoa indicada como doadora realizou tal doação, tendo em vista
que não foi juntado o Recibo Eleitoral, bem como não foi juntado nenhum documento apto a fazer tal prova; e,
•
Não foi indicado quem prestou o serviço de motorista deste veículo.
Além da falha acima indicada, destaco que persistem as falhas indicadas às fls. 18/18v, as quais relato a seguir:
4. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 60, II, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
4.6.
Foram declaradas doações diretas recebidas de outros prestadores de contas, mas não registradas
pelos doadores em suas prestações de contas à Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de recursos
de origem não identificada, nos termos do art. 26 da Resolução TSE nº 23.463/2015:

DOADOR

Nº RECIBO

DATA

RN-PARAÚ - 11 - ELEIÇÃO
2016
MARIA
OLIMPIA
FERREIRA
NUNES
EUFRASIO PREFEITA
RN-PARAÚ - 11 - ELEIÇÃO
2016
MARIA
OLIMPIA
FERREIRA
NUNES
EUFRASIO PREFEITA

25444131773
6RN000001E

29/08/201
6

25444131773
6RN000002E

29/08/201
6

FONT
E
FP

ESPÉCIE

VALOR (R$)¹

%²

Estimado

90,00

4,25

FP

Estimado

80,00

3,78

6. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015)
6.4.
Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às doações, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de doação,
revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o que dispõe o art. 48, I, c, da Resolução TSE n.
23.463/2015:
DADOS INFORMADOS/OBTIDOS (CIRCULARIZAÇÃO, INFORMAÇÕES VOLUNTÁRIAS DE CAMPANHA E
CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE DOAÇÃO)
CPF
DOADOR
DATA
RECIBO
VALOR (R$)
25.788.055/0001ELEIÇÃO 2016 MARIA OLIMPIA ------39
FERREIRA NUNES EUFRASIO
PREFEITA
25.788.055/0001ELEIÇÃO 2016 MARIA OLIMPIA ------39
FERREIRA NUNES EUFRASIO
PREFEITA
DADOS DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME
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DOADOR
ELEIÇÃO 2016 MARIA OLIMPIA
FERREIRA NUNES EUFRASIO
PREFEITA
ELEIÇÃO 2016 MARIA OLIMPIA
FERREIRA NUNES EUFRASIO
PREFEITA
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DATA
29/08/201
6

RECIBO
254441317736RN00000
2E

VALOR (R$)
80,00

29/08/201
6

254441317736RN00000
1E

90,00

Confronto de informações prévias relativas às despesas

Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações
voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
12.956.860/0001V & M COMERCIO DE 410
10/09/201
82
DERIVADOS
DE
6
PETROLEO LTDA EPP
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

VALOR (R$)¹
183,00

%²
24,54

Assu, 04 de outubro de 2019.
CARLOS ROGÉRIO TORRES TEIXEIRA
Analista Judiciário
PROCESSO Nº: 211- PROTOCOLO
Nº
20.2016.6.20.0031
83.360/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE
2016.
PRESTADOR : FRANCISCO FELICIANO DA SILVA - 13000 - VEREADOR PARAÚ
CNPJ
: 25.798.499/0001-55
Nº
CONTROLE:
130001317736RN1034586
DATA ENTREGA: 31/10/2016 às DATA GERAÇÃO: 31/05/2019 às
20:40:36
16:43:49
PARTIDO POLÍTICO: PT
ADVOGADO: IGOR OLIVEIRA CAMPOS, OAB: 6759/RN
INTIMAÇÃO – DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR
A Exma. Sr. Dra. Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas, Juíza da 54ª Zona Eleitoral, município de Assu, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, Manda que se proceda a INTIMAÇÃO do prestador
das contas acima indicado, por meio do(s) seu(s) advogado(s) legalmente constituído(s), para que se pronuncie
acerca das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de preclusão.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME PARTIDO POLÍTICO
4. RECURSOS
4.1.9 Em relação ao Recibo Eleitoral n.º130001317736RN000002E
•
O mesmo se refere a cessão de uso de um veículo GM/CLASSIC LIFE 2009/2010 de placas MYZ-431,
o que sugere que a indicação da placa está errada;
•
Não foi apresentada prova de que o veículo, na época da doação, era de propriedade da doadora, a
saber: Sra. MARIA DOS ANJOS XAVIER PEIXOTO;
•
Não existe prova nos autos de que a pessoa indicada como doadora realizou tal doação, tendo em vista
que não foi juntado o Recibo Eleitoral, bem como não foi juntado nenhum documento apto a fazer tal prova; e,
•
Não foi indicado quem prestou o serviço de motorista deste veículo.
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Além da falha acima indicada, destaco que persistem as falhas indicadas às fls. 18, as quais relato a seguir:
6.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
6.4.
Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às doações, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de doação,
revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o que dispõe o art. 48, I, c, da Resolução TSE n.
23.463/2015:
DADOS INFORMADOS/OBTIDOS (CIRCULARIZAÇÃO, INFORMAÇÕES VOLUNTÁRIAS DE CAMPANHA E
CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE DOAÇÃO)
CPF
DOADOR
DATA
RECIBO
VALOR (R$)
25.795.435/0001ANTONIO CARLOS PEIXOTO ------09
NUNES
25.795.435/0001ANTONIO CARLOS PEIXOTO ------09
NUNES
DADOS DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME
CPF
DOADOR
DATA
25.795.435/0001ANTONIO CARLOS PEIXOTO 30/09/201
09
NUNES
6
25.795.435/0001ANTONIO CARLOS PEIXOTO 30/09/201
09
NUNES
6

RECIBO
130001317736RN00000
7E
130001317736RN00000
6E

9.

COMPOSIÇÃO DAS SOBRAS DE CAMPANHA

9.1.

O prestador de contas declarou como sobras de campanha os valores abaixo:

VALOR (R$)
150,00
150,00

FONTE DO RECURSO
VALOR (R$)
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
Outros Recursos
19,82
001
22
44557
Comprovar o recolhimento à respectiva direção partidária, de acordo com a natureza dos recursos.
Assu, 04 de outubro de 2019.

CARLOS ROGÉRIO TORRES TEIXEIRA
Analista Judiciário
PROCESSO
Nº:
592- PROTOCOLO Nº 76.724/2016
34.2016.6.20.0029
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA
ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : ANTONIO FELISBERTO DA FONSECA - 12222 VEREADOR - IPANGUAÇU
CNPJ
: 25.948.064/0001-40
Nº
CONTROLE:
122221316918RN1662402
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às DATA GERAÇÃO: 17/05/2019 às
16:53:29
08:26:04
PARTIDO POLÍTICO: PDT
ADVOGADO(A): ANA PAULA DA COSTA PEREIRA (OAB N.º 7406)
ADVOGADO(A): MARCOS ANTONIO RODRIGUES ANTANA (OAB N.º
12.331)

INTIMAÇÃO
A Exma. Sra. Dra. Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas, Juíza da 54ª Zona Eleitoral, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, Manda que se proceda a INTIMAÇÃO do(s) prestador(es) das contas
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acima indicado, por meio do(s) seu(s) advogado(s) legalmente constituído(s), para que se pronuncie(m) acerca
das inconsistências abaixo relacionadas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de preclusão.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME CANDIDATO
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
6.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
6.1
Consta nos autos (fls. 41) que o veículo de placas MZA 5500 foi dirigido pela Sra Laíse Carla da Costa
Felisberto.
Entretanto, não consta nenhum documento que comprove a doação deste serviço ou o seu pagamento.
Além disso, o gasto com esse serviço não foi incluída na prestação de contas do candidato.
6.14.
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização,
informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n.
23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
13.026.821/0001P.
S.
MANIA 287
26/09/201
49
IMPRESSAO DIGITAL
6
LTDA - ME
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

VALOR (R$)¹
750,00

%²
51,1
6

Assu/RN, 04 de outubro de 2019.
CARLOS ROGÉRIO TORRES TEIXEIRA
Analista Juduciário

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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