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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Processo 0600938-52.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600938-52.2018.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: Natal/RN
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 - WASSIL DE OLIVEIRA SILVA - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA - RN1726
REQUERENTE: WASSIL DE OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA - RN1726
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO. ELEIÇÕES 2018. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL.
EXTRATOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADO SEM A ASSINATURA DO CANDIDATO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DECLARADOS PELO PRESTADOR DE CONTAS E AQUELES
VERIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL A SER PRESTADO APÓS A DATA DO PLEITO. PERCENTUAL
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EXPRESSIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. CONJUNTO DE FALHAS QUE PREJUDICA A
LISURA E A CONFIABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DESAPROVAÇÃO.
1. Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual, referente àmovimentação de recursos nas Eleições 2018.
2. Em conformidade com os arts. 48, §5º, I, e 58, §3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o extrato de
prestação de contas que compõe o balanço contábil submetido àJustiça Eleitoral deve ser apresentado com a
assinatura do respectivo candidato. Em que pese àprevisão regulamentar, na linha da jurisprudência desta Corte
Eleitoral, a ausência de assinatura do candidato no extrato de prestação de contas retrata falha meramente
formal, sem o condão de isoladamente macular a regularidade das contas. Precedentes (PC nº 060135942, rel.
Ricardo Tinoco de Góes, DJE 12/09/2019, pp. 2/3; PC nº 060154213, rel. Wlademir Soares Capistrano, DJE
09/09/2019, p. 6).
3. As informações, em especial as financeiras, assentadas na prestação de contas submetida àanálise da
Justiça Eleitoral, devem guardar harmonia com os registros bancários consignados nos extratos respectivos,
objetivando evidenciar sua higidez e viabilizar a necessária auditoria das contas realizada por esta Justiça
Especializada. Contudo, a ocorrência de falhas de repercussão insignificante, no contexto da escrituração
contábil, não deve ensejar a sua desaprovação, consoante prescrevem o art. 30, §2º-A, da Lei 9.504/1997 e o
art. 79 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
4. Nos termos do art. 56, I, “c” e “g”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, candidatos e partidos são obrigados a
declarar na prestação de contas todos os gastos contratados em prol da candidatura, com vistas a permitir o
conhecimento da movimentação de recursos em campanha e viabilizar a devida fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
5. A contratação de consultoria contábil em favor de candidatura, a título de gasto eleitoral, pressupõe a
prestação dos serviços durante o período de campanha, não podendo estar relacionada àdefesa de interesse de
partidos/candidatos em processos judiciais, nos termos do art. 37, §§2º e 3º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito do TSE e deste Regional, a prestação de serviço contábil,
vinculado àelaboração e ao acompanhamento da prestação de contas de campanha, não configura gasto
eleitoral, pois ultrapassa o período de campanha (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 139373, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJE 24/08/2016; TRE/RN, Recurso Eleitoral n.º 421-22, rel. Wlademir Soares Capistrano, DJE
04/05/2018, Página 5). No âmbito das Eleições 2018, este Tribunal, por maioria, entendeu pela irregularidade da
contratação, com recursos de campanha, de serviço de contabilidade prestado após o pleito, vinculado
àelaboração e àapresentação da prestação de contas de campanha, ainda que a contratação tenha ocorrido no
período eleitoral (TRE/RN, PC 0601549-05.2018.6.20.0000, rel. Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, DJE
09/09/2019).
6. Na hipótese concreta, conquanto três das falhas identificadas (ausência de assinatura do candidato no
extrato de prestação de contas, divergências entre dados registrados na prestação de contas e lançamentos
consignados nos extratos bancários eletrônicos, omissão de despesas alusivas às taxas bancárias debitadas das
contas destinadas àmovimentação de recursos privados e do FEFC) não tenham, por si só, o condão de afetar a
regularidade das contas, uma vez que, isoladamente, não comprometem sua análise, tais vícios devem se somar
àoutra grave irregularidade detectada (contratação irregular de serviços de contabilidade), em percentual
expressivo (11,83% do total de gastos contratados), a impossibilitar a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas, ante a gravidade do conjunto das falhas detectado,
em prejuízo àlisura da escrituração contábil.
7. Desaprovação das contas, com determinação de restituição de valores ao erário.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria de
votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em desaprovar as contas
apresentadas pelo candidato WASSIL DE OLIVEIRA SILVA, postulante ao cargo de Deputado Estadual nas
Eleições 2018, determinando ao prestador de contas o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, do valor correspondente a
R$ 365,80 (trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), com as devidas atualizações, a título de
aplicação irregular de recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na forma do art. 82 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do voto do relator e das notas orais, partes integrantes da presente
decisão. Vencidos os Juízes Ricardo Tinoco e Wlademir Capistrano. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 8 de outubro de 2019.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
JUIZ FEDERAL
Processo 0600119-81.2019.6.20.0000
PETIÇÃO (1338) nº 0600119-81.2019.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: Natal/RN
PETICIONANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL/RN
Advogado do(a) PETICIONANTE: ALEX DUARTE SANTANA BARROS - DF31583
RESPONSÁVEL: ALBERT DICKSON DE LIMA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALEX DUARTE SANTANA BARROS - DF31583
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RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE BARBOSA XAVIER
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALEX DUARTE SANTANA BARROS - DF31583
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
EMENTA
PETIÇÃO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO INCIDENTAL.
HABILITAÇÃO DO ÓRGÃO NACIONAL. DEFERIMENTO. PEDIDO INCIDENTAL. CONCESSÃO DE TUTELA
DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DA PENALIDADEÃO DE SUSPENSÃO DO
REGISTRO/ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR PELO
STF NA ADI 6032. PORTARIA PRES/CRE 04/2019. PLAUSUBILIDADE DO DIREITO. PREJUÍZO AO
FUNCIONAMENTO E ÀADMINISTRAÇÃO DO PARTIDO NESTE ESTADO. PERIGO NA DEMORA.
DEFERIMENTO.
1. Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas apresentado por órgão estadual de partido
político, com pedidos incidentais do órgão nacional para habilitação no feito e concessão de tutela de
urgência/evidência.
2. De acordo com o art. 83, §2º, “b”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, possui legitimidade para o
requerimento de regularização da situação de inadimplência o órgão partidário cujas contas tenham sido
julgadas não prestadas ou o hierarquicamente superior. Nessa perspectiva, defere-se o pedido de habilitação do
órgão nacional do partido, na qualidade de assistente litisconsorcial do órgão estadual (art. 124 do CPC).
3. O art. 14 da Resolução TSE nº 23.478/2016, que trata das “diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015 –Novo Código de Processo Civil –, no âmbito da Justiça Eleitoral”, traz
expressa previsão acerca do cabimento das tutelas provisórias no processo eleitoral. De acordo com o art. 300
do CPC, os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência são: i) a probabilidade do direito (fumus
boni iuris); ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
4.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática da lavra do Ministro Gilmar Mendes (DJE
20/05/2019), ad referendum do Plenário, concedeu medida cautelar na ADI 6032 para afastar “qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas”. Ainda que o referido decisum não tenha apreciado especificamente o teor da Resolução
23.553/2017, éperfeitamente possível aplicar àespécie a teoria da transcendência dos motivos determinantes
das decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade das normas. De acordo com as
ratione decidendi fixadas na decisão proferida em medida cautelar na ADI 6032, a lei dos partidos políticos
sufragou opção clara e inequívoca de quais sanções hão de incidir na situação de julgamento das contas
partidárias como não prestadas, não fazendo, portanto, qualquer referência àsuspensão de registro ou de
anotação dos órgãos estaduais ou municipais do partido, ressalvada a hipótese de cancelamento de registro que
necessita de prévio procedimento especificamente neste sentido.
5. Este Tribunal editou recentemente a Portaria PRES/CRE n.º 04/2019, publicada no DJE em 12/08/2019,
determinando que a “a Seção de Jurisprudência, Legislação e Dados Partidários - SJDP/SJ se abstenha de
registrar os casos de suspensão das anotações dos partidos no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias - SGIP, constantes dos acórdãos desta Corte Eleitoral ou de decisões dos Juízos Eleitorais, nas
hipóteses abarcadas pela ADI n.º 6032, em seus estritos termos, até o julgamento do mérito no Supremo
Tribunal Federal”.
6. Impositiva a concessão da tutela de urgência antecipada, de modo a afastar a aplicação da penalidade de
suspensão do registro/anotação do órgão estadual do partido no caso concreto, ante a presença dos requisitos
previstos no art. 300 do CPC, a saber: i) a plausibilidade do direito invocado, com base na determinação do
STF, na medida liminar concedida na ADI 6032, bem assim na Portaria PRES/CRE n.º 004/2019 deste Regional;
ii) perigo na demora, ante o nítido prejuízo ao funcionamento e àadministração do partido neste Estado.
7. Deferimento da tutela de urgência.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em deferir a habilitação do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), na
qualidade de assistente litisconsorcial (art. 124 do CPC), com os devidos acréscimos na autuação e, de igual
modo, deferir a tutela de urgência antecipada para sustar a penalidade de suspensão do registro/anotação do
órgão estadual do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) no Rio Grande do Norte, em
decorrência do acórdão proferido na PC n.º 0601599-31.2018.6.20.0000, que julgou não prestadas as contas do
órgão estadual do partido relativas às Eleições 2018, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente
decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 8 de outubro de 2019.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
JUIZ FEDERAL
Processo 0601294-47.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601294-47.2018.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: Natal/RN
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REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 - LUCIMAR GOMES DA SILVA - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ALEXANDRE SOUZA DE AZEVEDO - RN2485
REQUERENTE: LUCIMAR GOMES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ALEXANDRE SOUZA DE AZEVEDO - RN2485
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO. ELEIÇÕES 2018. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
POR MEIO DE CONSULTA AOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NO SPCWEB. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
EFETIVO ÀREGULARIDADE, ÀTRANSPARÊNCIA E ÀCONFIABILIDADE DAS CONTAS DE CAMPANHA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Trata-se de apresentação de contas de campanha por candidata não eleita, referentes àmovimentação de
recursos nas Eleições 2018.
2. Ainda que adotado o sistema simplificado de prestação de contas, os extratos bancários das contas abertas
em nome do candidato/partido devem compor o balanço contábil de campanha, nos termos dos arts. 56, II, a, e
67, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. Em que pese àfalta de apresentação de extratos bancários consolidados e definitivos configure, em
princípio, falha material grave, esta Corte Eleitoral, em situações concretas nas quais os aludidos documentos
foram anexados apenas parcialmente, reconhece a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas,
quando não prejudicada a análise da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral, através da consulta aos
extratos eletrônicos (Prestação de Contas nº 060099655, rel. José Dantas de Paiva, DJE 26/07/2019, Página 3;
Prestação de Contas nº 0601074-49.2018.6.20.0000, rel. Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira, DJE
10/05/2019, Páginas 05/06).
4. A candidata deixou de juntar àsua prestação de contas os extratos bancários relativos às contas do “Fundo
Partidário” e de “Outros Recursos”, tendo apresentado os demais documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017 para os balanços contábeis submetidos ao sistema simplificado de prestação de contas (arts. 56 c/c
67). A ausência de tais extratos, na hipótese em tela, não comprometeu a regularidade, a transparência e a
confiabilidade da escrituração contábil apresentada àJustiça Eleitoral, na medida em que o órgão contábil obteve
acesso a esses dados por meio da visualização dos extratos bancários eletrônicos no SPCEWEB, oportunidade
em que confirmou a ausência de movimentação financeira quanto aos aludidos recursos.
5. Aprovação da prestação de contas com ressalvas.
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 pela candidata LUCIMAR GOMES DA SILVA, postulante ao cargo de Deputado Estadual
nas Eleições 2018, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e
comunicações.
Natal(RN), 8 de outubro de 2019.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
JUIZ FEDERAL

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
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DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL Nº 4-91.2016.6.20.0040 CLASSE 30
PROCEDÊNCIA: SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN (40ª ZONA ELEITORAL – PAU DOS FERROS)
PROTOCOLO: 950/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL – DIREITO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL – ALISTAMENTO
ELEITORAL – INSCRIÇÃO ELEITORAL
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
ADVOGADO(A): RICHELIAU ROUKY REGIS RAULINO
RECORRIDO(A): ANTONIO FRANSUELDO DA SILVA
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
DESPACHO
Não tendo sido efetivada a intimação de ANTONIO FRANSUELDO DA SILVA para se manifestar sobre os
termos do recurso de fls. 2-14, uma vez que a intimação por meio de oficial de justiça restou frustrada, consoante
certidão de fl. 32, CHAMO O FEITO À ORDEM e DETERMINO, com fulcro no art. 246, IV, do CPC, que a
intimação do recorrido, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, dê-se
por meio de edital a ser publicado no DJE (prazo do edital: 10 dias).
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal, 8 de outubro de 2019.
Carlos Wagner Dias Ferreira
Juiz Federal

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 320/2019 DG *
Concede movimentação funcional no âmbito deste Tribunal.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 304/2015-GP, alterada pela Portaria nº
078/2016-GP, que dispõem acerca da delegação de competência para a prática de atos administrativos
específicos, e tendo em vista os Processos Administrativos Eletrônicos constantes na tabela abaixo,
Considerando os termos das Leis n.º 12.774, de 28.12.2012, e n.º 13.317, de 20.07.2016, que modificaram a Lei
n.º 11.416, de 15.12.2006, bem como a Resolução TSE n.º 22.582, de 30.08.2007, que dispõe sobre o
desenvolvimento nas carreiras dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo dos Quadros de
Pessoal dos Tribunais Eleitorais e dá outras providências,
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Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta TSE/STF/CNJ/CJF/CSJT/TJDF n.º 04, de
08.10.2013, que determina o reenquadramento dos servidores em desenvolvimento na carreira às mesmas
classes e padrões antes da edição da Lei n.º 12.774, de 28.12.2012,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder movimentação funcional aos servidores do Quadro de Pessoal deste Regional, de acordo com
os dados constantes da tabela abaixo:
Servidor
Cargo
Protocolo
Movimentação
Efeitos
Processo
De / Para
ANTÔNIO KLAUS VILAS BOAS DE Analista
12913/2012
B-8 para B-9
23.08.2019
SOUZA SILVA
Judiciário
6017/2012
FERNANDA GABRIELA OLIVEIRA DE Técnico
584/2013
B-7 para B-8
08.01.2019
FIGUEIREDO GOMES
Judiciário
303/2013
JOSÉ WENDELL DE MORAIS SILVA
Técnico
13603/2016
A-4 para A-5
21.08.2019
Judiciário
Art. 2º Autorizar, condicionada à disponibilidade orçamentária, a realização dos procedimentos necessários aos
pagamentos dos valores decorrentes das referidas movimentações funcionais e as suas implementações.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Natal, 1º de outubro de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
* Republicada por incorreção.
PORTARIA N.º 324/2019 - DG
Interrompe férias do servidor Marat Soares Teixeira.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, da Portaria nº 353/2017-GP, de 26/10/2017
– DJE: 27/10/2017, e tendo em vista o que consta do PAE - Protocolo n.º 9881/2019.
RESOLVE:
Art. 1º Interromper, a partir de 07 de outubro de 2019, com fundamento no art. 80 da Lei 8.112/1990, e por
imperiosa necessidade do serviço, a segunda parcela das férias referentes ao exercício de 2019, marcada para o
período de 30 de setembro a 09 de outubro de 2019, do servidor Marat Soares Teixeira, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário, matrícula n.º 30024372, do Quadro de Pessoal deste Regional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 08 de outubro de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Processo 0601103-02.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601103-02.2018.6.20.0000 RELATOR(A): RICARDO TINOCO DE GOES
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL RESPONSÁVEL:
CARLOS EDUARDO DA COSTA ALMEIDA, FRANCISCO JORGE SILVEIRA RODRIGUES
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - RETIFICADORA - ELEIÇÕES 2018
(Expedido para os fins do art. 74, §4º c/c art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do art. 74, §4º, c/c art. 59 da Resolução TSE nº
23.553/2018 para que, no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha RETIFICADORAS
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apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º 0601103-02.2018.6.20.0000 –PJE,
referentes às Eleições Gerais 2018.
Natal/RN, 8 de outubro de 2019.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ

PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento nº 70/2019
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 15/10/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601567-26.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: MOARCOS ANTONIO SANTADA
ADVOGADO(S): JOSE ESTRELA MARTINS e Outros
2
RECURSO ELEITORAL Nº 66-45.2018.6.20.0046
ORIGEM: PUREZA-RN (46ª ZONA ELEITORAL - CEARÁ-MIRIM)
RELATOR: JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Recursos
Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Contas - Apresentação de Contas - Contas Desaprovação/Rejeição das Contas - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal
RECORRENTE(S): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - MUNICIPAL (PUREZA/RN)
ADVOGADA: JANAINA RANGEL MONTEIRO
3
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600972-27.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ JOSE DANTAS DE PAIVA
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: GERSONY GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA e Outro
4
RECURSO ELEITORAL Nº 70-08.2015.6.20.0040
ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN (40ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS FERROS)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Domicílio Eleitoral
RECORRENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
ADVOGADO: RICHELIAU ROUKY REGIS RAULINO
RECORRIDO(S): TACIANA FEITOSA ABRANTE LEITE RODRIGUES
ADVOGADO: FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
5
RECURSO ELEITORAL Nº 6-41.2019.6.20.0045
ORIGEM: SEVERIANO MELO-RN (45ª ZONA ELEITORAL - APODI)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Recursos
Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Contas - Apresentação de Contas - Contas Desaprovação/Rejeição das Contas - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal
RECORRENTE(S): RUBENS GOMES FERREIRA
ADVOGADO: FRANCISCO RAFAEL REGIS OLIVEIRA
RECORRIDO(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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6
RECURSO ELEITORAL Nº 104-95.2018.6.20.0001
ORIGEM: NATAL-RN (1ª ZONA ELEITORAL - NATAL)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Multa aplicada em virtude de ausência à
mesa receptora
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): JACKSON HENRIQUE GOMES DE AMORIM
ADVOGADOS: CARLO VIRGILIO FERNANDES DE PAIVA e Outros
7
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601281-48.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Federal– Eleições 2018
REQUERENTE: GIORDANO CARLOS DE OLIVEIRA BARRETO
ADVOGADO(S): PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES e Outro
8
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601568-11.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual– Eleições 2018
REQUERENTE: ANGELICA SILVA CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): JENNIE DELANE SILVA DE MELO
NATAL/RN, 9 de outubro de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
PORTARIAS

PORTARIA Nº 034/2019-SAOF
Revoga a Portaria nº 030/2019-SAOF e designa os fiscais do Contrato nº 17/2019 – TRE/RN, firmado com a
empresa CONSTRUTORA DIÓGENES LTDA.
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV art. 1º da Portaria nº
439/2015 - DG,
Considerando as informações constantes dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 933/2019.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores JOSÉ HAROLDO MACHADO JÚNIOR e SALATIEL LEONARDO RASIA DA
SILVA, ambos lotados na Seção de Engenharia – SENGE/COADI/SAOF, o primeiro na condição de titular e o
segundo como substituto, para fiscalizarem e acompanharem a execução do Contrato nº 17/2019 – TRE/RN,
firmado com a empresa CONSTRUTORA DIÓGENES LTDA., que tem como objeto a execução de serviços
relacionados ao sistema de combate a incêndio e pânico do Edifício-Sede do TRE/RN, em regime de empreitada
por preço unitário, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no projeto básico e na proposta
apresentada pela referida empresa, constantes do PAE em epígrafe.
Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 030/2019-SAOF, publicada no DJe de 20.09.2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 09 de outubro de 2019.
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Andréa Carla Guedes Toscano Campos
Secretária de Administração, Orçamento e Finanças

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
04ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAL Nº 046/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A M.M. Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sabrina Smith Chaves, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, que o Partido, abaixo descrito, apresentou perante esta 4ª Zona
Eleitoral/RN, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, que deve ser feita em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período:
1) Partido Trabalhista Brasileiro - Exercício 2014 – Representantes: Sr. Sérgio Meneses Ferino e Sra. Miris
Alves de Almeida, Presidente e Membro do Diretório Municipal, respectivamente.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, que deve ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 8 (oito) dias de outubro de 2019. Eu, Eraldo
Morais de Macedo, Chefe da 4ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pela M.M.
Juíza Eleitoral.
SABRINA SMITH CHAVES
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
CARTA DE ORDEM Nº 53-41.2019.6.20.0004
CARTA DE ORDEM Nº 53-41.2019.6.20.0004 referente à AIJE 0601608-90.2018.6.20.0000 PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL/RN X ROBINSON MESQUITA DE FARIA e outros (6)
INVESTIGADO: ROBINSON MESQUITA DE FARIA
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - OAB/RN 3640
ADVOGADO: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - OAB/RN 4650
INVESTIGADO: SEBASTIAO FILGUEIRA DO COUTO
ADVOGADO: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - OAB/RN 4650
ADVOGADO: DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA - OAB/RN 4417
ADVOGADO: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - OAB/PB 10335 INVESTIGADO:
FRANCISCO VAGNER GUTEMBERG DE ARAUJO
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - OAB/RN 3640 INVESTIGADO: PEDRO
RATTS DE RATIS
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - OAB/RN 3640
INVESTIGADO: PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - OAB/RN 3640
INVESTIGADO: ANA VALERIA BARBALHO CAVALCANTI
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - OAB/RN 3640
INVESTIGADO: JOSIMAR CUSTODIO FERREIRA
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - OAB/RN 3640
DESPACHO
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CONSIDERANDO a manifestação do patrono dos denunciados, na data de ontem, sobre sua impossibilidade de
comparecer ao ato em rezão de viagem ao exterior (fls. 93/94);
CONSIDENRANDO que fomos designados pela Corregedoria para apurar os fatos vinculados ao “evento de
Santo Antônio” (fls. 106/107);
DETERMINO o adiamento da presente sessão instrutória, devendo a mesma ser designada para o dia
03/12/2019 às 9h30min.
CONSIDERANDO também que não existe comprovação nos autos de delegação de poderes ao MP estadual,
além deste , determino que seja intimado para o presente ato a Procuradoria Regional Eleitoral.
Intimações providências devidas.
Cumpra-se.
Em tempo: Oficie-se à Corregedoria informando sobre o adiamento do ato.
Natal, 8 de outubro de 2019.
Sabrina Smith Chaves
Juíza da 4ª Zona Eleitoral

13ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Ação Penal nº 77-76.2018.6.20.0013
Réus ;LUIZ FRANCO RIBEIRO
Advogado: FELIPE SIMONETTI MARINHO DA SILVEIRA – OAB /RN 7634
DECISÃO
Vistos.
Na resposta do réu às fls. 104/107, foi suscitada a hipótese do inciso III, do artigo 397, do Código de Processo
Penal, alegando a defesa atipicidade dos fatos narrados na denúncia de forma genérica.
O Ministério Público em manifestação de fls. 109/110 rebateu a tese defensiva, pugnando pela rejeição da
preliminar e regular prosseguimento do feito com o aprazamento de audiência de instrução e julgamento.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
A preliminar arguida pela defesa no que diz respeito a atipicidade da conduta, por ora, não merece guarita no
presente feito, tendo em vista o que consta dos autos, uma vez que os fatos foram descritos satisfatoriamente,
possibilitando o exercício do direito à ampla defesa e contraditório, estando presentes os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, bem como, em razão de justa causa contida nos elementos que instruem o processo.
Convém observar, que a atipicidade da conduta do acusado, conforme o art. 350 da 4.737/65, descreve a
subsunção do fato descrito na denúncia, pelo menos em um primeiro momento, dessa forma sendo necessário o
prosseguimento do feito para ao final ser esclarecido na instrução penal.
Por fim, a doutrina predominante e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitem na presente fase
processual a aplicação do princípio in dubio pro societatis, o que dá amparo à exordial ministerial e à presente
decisão.
Assim, afasto a preliminar de atipicidade da conduta.
Noutro passo, RATIFICO o recebimento da denúncia, uma vez que, pelo que se extrai dos autos, há indícios
suficientes da autoria e materialidade do fato imputado ao acusado, bem como não vislumbro presentes as
causas de rejeição da denúncia ou absolvição sumária (art. 395 e 397, CPP).
Determino a inclusão do presente feito em pauta para realização da audiência de instrução e julgamento no dia
19 de Novembro de 2019, às 08:30, na sala de audiências do Fórum Municipal de Santo Antônio/RN, localizado
na Rua Ana de Pontes, 402, Centro, Santo Antônio/RN, quando serão inquiridas as testemunhas de acusação e
defesa residentes desta Comarca, bem como interrogados os acusados.
Intimem-se o Ministério Público, o acusado e seu defensor.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Santo Antônio/RN, 01 de Outubro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral
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15ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Edital intimação Parecer Conclusivo
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DILIGÊNCIAS Nº 028/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Rainel Batista Pereira Filho, Juiz Eleitoral desta 15ª Zona, município
de São José do Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, INTIMO o
representante partidário qualificado, por meio de seu advogado, devidamente habilitado nos autos, para se
MANIFESTAR / JUSTIFICAR, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da publicação do edital,
conforme previsão do art. 64, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, sobre as seguintes
irregularidades/omissões detectadas:
PROCESSO Nº: 4-35.2017.6.20.0015
PROTOCOLO Nº: 4942/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PC DO B - MONTE DAS GAMELEIRAS
CNPJ
: 24.910.602/0001-44
Nº CONTROLE: P65000417574RN1472298
DATA ENTREGA: 26/04/2017 às 13:05:40
DATA GERAÇÃO: 19/06/2019 às 13:18:24
ADVOGADO: MARCOS GEORGE DE MEDEIROS, OAB/RN 11.915
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz
das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de
esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015
- 09 a 13/09/2016).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 26/04/2017, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.463/2015, portanto intempestivas.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 48 da
Resolução TSE nº 23.463/2015): Os extratos bancários em sua forma definitiva, assim como as demais peças
elencadas no art. 48. Tendo apresentado tão somente o Extrato da Prestação de Contas Final.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 7º e 48, II, a, da Resolução
TSE nº 23.463/2015, impossibilitando a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada e nos
extratos eletrônicos, o que implica em restrição ao exame.
Não há extratos eletrônicos para a prestação de contas em exame, tampouco os extratos bancários não foram
apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Segundo relatório extraído do sistema SPCE WEB o partido em epígrafe não abriu conta corrente até o prazo de
15 de agosto de 2016, contrariando o disposto no art. 7º, caput e § 2º e art. 7º, § 1º, b ambos da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela desaprovação prestação das contas, diante a intempestividade e não abertura de conta bancária,
obrigatória segundo a Resolução TSE nº 23.463/2015.

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DILIGÊNCIAS Nº 029/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Rainel Batista Pereira Filho, Juiz Eleitoral desta 15ª Zona, município
de São José do Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, INTIMO o
representante partidário qualificado, por meio de seu advogado, devidamente habilitado nos autos, para se
MANIFESTAR / JUSTIFICAR, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da publicação do edital,
conforme previsão do art. 64, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, sobre as seguintes
irregularidades/omissões detectadas:
PROCESSO Nº: 6-05.2017.6.20.0015
PROTOCOLO Nº: 4944/2017
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PT - MONTE DAS GAMELEIRAS
CNPJ
: 15.587.266/0001-50
Nº CONTROLE: P13000417574RN1155834
DATA ENTREGA: 26/04/2017 às 13:03:54
DATA GERAÇÃO: 19/06/2019 às 13:38:55
ADVOGADO: MARCOS GEORGE DE MEDEIROS, OAB/RN 11.915
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz
das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de
esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015
- 09 a 13/09/2016).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 26/04/2017, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.463/2015, portanto intempestivas.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 48 da
Resolução TSE nº 23.463/2015): Os extratos bancários em sua forma definitiva, assim como as demais peças
elencadas no art. 48. Tendo apresentado tão somente o Extrato da Prestação de Contas Final.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 7º e 48, II, a, da Resolução
TSE nº 23.463/2015, impossibilitando a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada e nos
extratos eletrônicos, o que implica em restrição ao exame.
Não há extratos eletrônicos para a prestação de contas em exame, tampouco os extratos bancários não foram
apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Segundo relatório extraído do sistema SPCE WEB o partido em epígrafe não abriu conta corrente até o prazo de
15 de agosto de 2016, contrariando o disposto no art. 7º, caput e § 2º e art. 7º, § 1º, b ambos da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela desaprovação prestação das contas, diante a intempestividade e não abertura de conta bancária,
obrigatória segundo a Resolução TSE nº 23.463/2015.

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DILIGÊNCIAS Nº 030/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Rainel Batista Pereira Filho, Juiz Eleitoral desta 15ª Zona, município
de São José do Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, INTIMO o
representante partidário qualificado, por meio de seu advogado, devidamente habilitado nos autos, para se
MANIFESTAR / JUSTIFICAR, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da publicação do edital,
conforme previsão do art. 64, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, sobre as seguintes
irregularidades/omissões detectadas:
PROCESSO Nº: 24-26.2017.6.20.0015
PROTOCOLO Nº: 4976/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PTN - SERRA DE SÃO BENTO
CNPJ
: 24.978.951/0001-06
Nº CONTROLE: P19000418635RN3155734
DATA ENTREGA: 18/04/2017 às 08:16:33
DATA GERAÇÃO: 19/06/2019 às 13:49:10
ADVOGADO: PEDRO ARTUR SALUSTINO NORONHA MOTA OAB/PE 44.507
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz
das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de
esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prazo de entrega
Relatórios financeiros de campanha:
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA
Nº
DATA
CNPJ
/ NOME
RECIBO
¹ VALOR ² %
CONTROLE
CPF
ELEITORAL
R$
16/08/201 703.134.15 VANDERVALDO
NORONHA P1900041863
880,00
00,6377
P190004186 6
4-04
MOTA
5RN000001E
35RN31557
34
16/08/201 088.651.45 LASARO LUCIVAN PEREIRA P1900041863
500,00
00,3623
P190004186 6
4-12
DA SILVA
5RN000002E
35RN31557
34
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015
- 09 a 13/09/2016).
Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 18/04/2017, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 48 da
Resolução TSE nº 23.463/2015):
1. Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
2. Procuração de advogado habilitado nos autos.
RECEITAS
A utilização dos recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas, abaixo
relacionados, não configura infração às normas que exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou
da atividade econômica do doador e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da
Resolução TSE nº 23.463/2015):
DATA
CPF
DOADOR
NATUREZA VALOR
DO
(R$)
RECURSO
ESTIMAVE
L DOADO
088.651.454-12
LASARO
LUCIVAN Serviços prestados por 500,00
16/08/20
PEREIRA DA SILVA
terceiros
16
703.134.154-04
VANDERVALDO
Serviços prestados por 880,00
16/08/20
NORONHA MOTA
terceiros
16
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 7º e 48, II, a, da Resolução
TSE nº 23.463/2015, impossibilitando a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada e nos
extratos eletrônicos, o que implica em restrição ao exame.
Não há extratos eletrônicos para a prestação de contas em exame, tampouco os extratos bancários não foram
apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Segundo relatório extraído do sistema SPCE WEB o partido em epígrafe não abriu conta corrente até o prazo de
15 de agosto de 2016, contrariando o disposto no art. 7º, caput e § 2º e art. 7º, § 1º, b ambos da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela desaprovação prestação das contas, diante a intempestividade e não abertura de conta bancária,
obrigatória segundo a Resolução TSE nº 23.463/2015.

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DILIGÊNCIAS Nº 031/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Rainel Batista Pereira Filho, Juiz Eleitoral desta 15ª Zona, município
de São José do Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, INTIMO o
representante partidário qualificado, por meio de seu advogado, devidamente habilitado nos autos, para se
MANIFESTAR / JUSTIFICAR, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da publicação do edital,
____________________________________________________________________________________________________________________
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/
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conforme previsão do art. 64, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, sobre as seguintes
irregularidades/omissões detectadas:
PROCESSO Nº: 18-19.2017.6.20.0015
PROTOCOLO Nº: 49702017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - DEM - SERRA DE SÃO BENTO
CNPJ
: 15.716.436/0001-59
Nº CONTROLE: P25000418635RN0599273
DATA ENTREGA: 06/04/2017 às 11:04:52
DATA GERAÇÃO: 19/06/2019 às 14:58:00
ADVOGADO : DANIEL CABRAL MARIZ MAIA, OAB/RN 8271
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz
das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de
esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prazo de entrega
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015
- 09 a 13/09/2016).
Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 06/04/2017, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.463/2015, portanto intempestivas.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 48 da
Resolução TSE nº 23.463/2015): Os extratos bancários em sua forma definitiva, assim como as demais peças
elencadas no art. 48. Tendo apresentado tão somente o Extrato da Prestação de Contas Final.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 7º e 48, II, a, da Resolução
TSE nº 23.463/2015, impossibilitando a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada e nos
extratos eletrônicos, o que implica em restrição ao exame.
Não há extratos eletrônicos para a prestação de contas em exame, tampouco os extratos bancários não foram
apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Segundo relatório extraído do sistema SPCE WEB o partido em epígrafe não abriu conta corrente até o prazo de
15 de agosto de 2016, contrariando o disposto no art. 7º, caput e § 2º e art. 7º, § 1º, b ambos da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela desaprovação prestação das contas, diante a intempestividade e não abertura de conta bancária,
obrigatória segundo a Resolução TSE nº 23.463/2015.

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DILIGÊNCIAS Nº 032/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Rainel Batista Pereira Filho, Juiz Eleitoral desta 15ª Zona, município
de São José do Campestre, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, INTIMO o
representante partidário qualificado, por meio de seu advogado, devidamente habilitado nos autos, para se
MANIFESTAR / JUSTIFICAR, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da publicação do edital,
conforme previsão do art. 64, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.463/2015, sobre as seguintes
irregularidades/omissões detectadas:
PROCESSO Nº: 22-56.2017.6.20.0015
PROTOCOLO Nº: 4974/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSB - SERRA DE SÃO BENTO
CNPJ: 06.311.637/0001-85
Nº CONTROLE: P40000418635RN3744902
DATA ENTREGA: 18/04/2017 às 08:15:29
DATA GERAÇÃO: 19/06/2019 às 14:04:11
ADVOGDO: PEDRO ARTUR SALUSTINO NORONHA MOTA, OAB/PE 44.507
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2016, à luz
das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de
esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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Prazo de entrega
Relatórios financeiros de campanha:
Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e 7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA
Nº
DATA
CNPJ
/ NOME
RECIBO
¹ VALOR ² %
CONTROLE
CPF
ELEITORAL
R$
16/08/201 098.184.39 PEDRO ARTUR SALUSTINO P4000041863
880,00
00,6377
P400004186 6
4-81
NORONHA MOTA
5RN000002E
35RN37449
02
16/08/201 088.651.45 LASARO LUCIVAN PEREIRA P4000041863
500,00
00,3623
P400004186 6
4-12
DA SILVA
5RN000001E
35RN37449
02
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 43, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015
- 09 a 13/09/2016).
Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 18/04/2017, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 48 da
Resolução TSE nº 23.463/2015):
1. Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº
23.463/2015.
RECEITAS
A utilização dos recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas, abaixo
relacionados, não configura infração às normas que exigem que a doação deva constituir produto do serviço ou
da atividade econômica do doador e/ou que os bens permanentes integrem o seu patrimônio (art. 19, caput, da
Resolução TSE nº 23.463/2015):
DATA
CPF
DOADOR
NATUREZA VALOR
DO
(R$)
RECURSO
ESTIMAVE
L DOADO
088.651.454-12
LASARO
LUCIVAN Serviços prestados por 500,00
16/08/20
PEREIRA DA SILVA
terceiros
16
098.184.394-81
PEDRO
ARTUR Serviços prestados por 880,00
16/08/20
SALUSTINO NORONHA terceiros
16
MOTA
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de
contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 7º e 48, II, a, da Resolução
TSE nº 23.463/2015, impossibilitando a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Não houve indicação das informações referentes à conta bancária na prestação de contas examinada e nos
extratos eletrônicos, o que implica em restrição ao exame.
Não há extratos eletrônicos para a prestação de contas em exame, tampouco os extratos bancários não foram
apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Segundo relatório extraído do sistema SPCE WEB o partido em epígrafe não abriu conta corrente até o prazo de
15 de agosto de 2016, contrariando o disposto no art. 7º, caput e § 2º e art. 7º, § 1º, b ambos da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, manifesta-se
pela desaprovação prestação das contas, diante a intempestividade e não abertura de conta bancária,
obrigatória segundo a Resolução TSE nº 23.463/2015.

27ª ZONA ELEITORAL
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ATOS ADMINISTRATIVOS

E D I T A L N.º 058/2019
De ordem do Dr. Mark Clark Santiago Andrade, Juiz Eleitoral da 27ªZE, na forma da Lei etc;
FAÇO SABER a quem interessar possa, conforme determina o § 6º do artigo 45 da Lei n. 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro), c/c o § 1º do arts. 17 e § 5º do art. 18, ambos da Resolução TSE n.º
21.538/2003, que encontra-se no átrio do Cartório Eleitoral desta 27ª Zona, a relação com os nomes dos
eleitores que requereram e tiveram seus pedidos de alistamento, transferência e revisão DEFERIDOS pelo Juiz
Eleitoral, após o cumprimento de diligências, conforme o caso, sendo expedido os títulos pelo Sistema ELO no
período de 30 de setembro de 2019 a 04 de outubro de 2019, referente ao LOTE de RAE n.º 0038/2019.
A partir da Publicação do presente Edital, considera-se aberto o prazo de 10 (dez) dias para que os legitimados,
querendo, interponham recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º, ambos da Resolução n.º 21.538/2003
do TSE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral, lavrar o presente
Edital que será publicado no DJE e afixado o seu original no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de Jucurutu/RN, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove
(08.10.2019). Tendo eu, ________ (Séfora Kaline Lourenço de Medeiros), Servidora da 27ªZE, digitado e
conferido o presente edital que é subscrito pela Chefe de Cartório.
MARIANA NELSON DE ARAÚJO
Chefe de Cartório da 27ªZE
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

29ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

Sentença PC nº 20-73.2019.6.20.0029
Prestação de Contas n.º 20-73.2019.6.20.0029
Partido: DEMOCRACIA CRISTÃ – DC de ASSU
Presidente do Diretório Nacional: JOSE MARIA EYMAEL
Tesoureiro do Diretório Nacional: RENATO DA SILVA
Sem advogado
Ex-Presidente: DELKISA ALVES CAVALCANTE
Ex-Tesoureiro(a)/Secretário(a) de finanças: DELKISLENE ALVES CAVALCANTE CORREA
Advogado: Fábio Nascimento Moura (OAB/RN n.º 12.993)
SENTENÇA
1. Relatório.
Trata-se de processo de prestação de contas anuais do DEMOCRACIA CRISTÃ – DC de ASSU relativas ao
exercício financeiro de 2018.
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos em 30/05/2019 (fls. 02), sendo
que esta não foi preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE e foi protocolada sem
advogado. Além disso, a comissão partidária perdeu a vigência em 02/11/2018, razão pela qual a presidente da
última comissão vigente foi notificada para regularizar as falhas, tendo apresentado a petição de fls. 21/23.
A documentação apresentada não sanou a falta de legitimidade dos requerentes que apresentaram a referida
declaração, pois a validade da comissão não foi regularizada.
O órgão de direção nacional do partido, através de seu presidente e tesoureiro, foi notificado para apresentar a
prestação de contas, tendo em vista que o órgão de direção estadual também encontra-se sem vigência.
Entretanto, o prazo transcorreu, não havendo nenhuma manifestação.
O Ministério Público opinou pela declaração das contas como não prestadas (fls. 32).
O diretório nacional foi notificado para que se manifestasse sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, bem como foi dado ciência a ex- presidente e a ex- tesoureira (fls. 33/37). Entretanto, novamente, o
prazo transcorreu sem manifestação.
2. Fundamentação.
A respeito do tema, a legislação sobre partidos políticos determina que a prestação de contas anual deve ser
enviada ao órgão da Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente, conforme art. 32, caput, da Lei nº
9.096/1995 e 28, caput, da Resolução/TSE nº 23.456/2017.
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Importante destacar que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada às fls. 23 não tem
validade, pois foi apresentada por integrantes de comissão que já não tinha vigência e, portanto, seus
subscritores não tinham legitimidade, tendo em vista que, neste caso, segundo o §5º do art. 28 da
Resolução/TSE n.º 23.546/2017, a competência para apresentação das contas é do órgão de direção nacional
do partido, já que o estadual também não possui vigência.
Ademais, o art. 37-A da citada lei dispõe que a falta de prestação de contas acarretará a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
A Resolução/TSE n.º 23.546/2017, em seu art. 48, trata especificamente dos casos de contas não prestadas:
Art. 48. 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.
§ 1º (...)
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado
a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção
estadual ou municipal.
No caso dos autos, foi observada a ausência da prestação de contas anual do partido político supramencionado,
referente ao exercício de 2018.
3. Dispositivo.
ANTE O EXPOSTO, após a análise dos autos, e com fulcro no art. 37-A da Lei n.º 9.096/1995, bem como no art.
46, IV, a, da Resolução/TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS ANUAIS DO
DEMOCRACIA CRISTÃ DE ASSU/RN, referentes ao exercício financeiro de 2018, razão pela qual DETERMINO
a proibição ao referido partido de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada sua situação.
Segundo o § 2º do art. 48 da Resolução/TSE n.º 23.546/2017, ao inadimplente na prestação de contas, deve ser
aplicada a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão da direção municipal junto ao TRE, até
que seja regularizada a situação. Entretanto, deixo de aplicar esta sanção em razão da decisão proferida na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6032 DF, onde foi deferida parcialmente medida cautelar para conferir
interpretação conforme a Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julgar as contas não
prestadas.
Caso entenda necessário o Ministério Público Eleitoral deve instaurar procedimento específico visando a
aplicação da sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, conforme consta na decisão
proferida na citada ADI.
Publique-se. Registre-se. Intime-se,
Ciência ao órgão do Ministério Público Eleitoral
Após o trânsito em julgado, comunique-se:
a) ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RN através do Sistema SICO; e,
b) aos Diretórios Estadual e Nacional do partido através do e-mail informado no Sistema SGIP e, na ausência
deste, pelos Correios.
Após as providências, arquive-se.
Assú/RN, 09 de outubro de 2019.
SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

33ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAL N.º 011/2019
A Exma. Sra. ADRIANA SANTIAGO BEZERRA, MM. Juíza Eleitoral da 33ª Zona – Mossoró, Estado do Rio
Grande do Norte, na forma da lei, etc.
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e §§1º e 2º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que o Balanço Patrimonial e
a Demonstração de Resultado do Exercício da prestação de contas do partido político abaixo relacionado,
referente ao exercício de 2018, foram apresentados a este Juízo e se encontram no Cartório Eleitoral da 33ª
Zona, disponíveis para exame e extração de cópias, sem ônus para a Justiça Eleitoral, por qualquer interessado,
mediante prévia identificação.
Ite
Partido
Processo
Protocolo
m
01
Partido Socialista Brasileiro
47-41.2019.6.20.0034
9.802/2019
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E, para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital, que vai assinado por mim, ADRIANA
SANTIAGO BEZERRA, Juíza Eleitoral da 33ª Zona, devendo ser afixado no local de costume, no Cartório
Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Dado e passado
nesta cidade, aos 07 (sete) dias do mês de Outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu______ (Afonso
Fernandes da Silva Neto), Servidor Requisitado da 33ª Zona Eleitoral, digitei o presente Edital, que vai assinado
pela MM Juíza Eleitoral.
Adriana Santiago Bezerra
Juíza Eleitoral da 33ª Zona
EDITAL Nº 12/2019
Petição n.º 9-32.2019.6.20.0033
Advogado(a): André Luís Araújo Regalado (OAB/RN 13.587)
A Exma. Sra. Adriana Santiago Bezerra, MM Juíza Eleitoral desta 33ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou
dele tomarem conhecimento, em especial ao Ministério Público Eleitoral e aos Partidos Políticos, que, com a
publicação do presente, estará aberto o prazo de cinco dias para oferecimento de impugnações à Prestação de
Contas ofertada pelo Democratas - DEM, órgão municipal de Mossoró/RN, referente ao exercício de 2018, nos
termos do art. 31, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda a MM Juíza publicar o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico – DJE e afixá-lo no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Mossoró/RN,
em 07 de Outubro de 2019. Eu, _______ (Afonso Fernandes da Silva Neto), Servidor Requisitado da 33ª Zona
Eleitoral, digitei o presente Edital, que vai assinado pela MM Juíza Eleitoral.
Adriana Santiago Bezerra
Juíza da 33ª Zona Eleitoral
Processo nº 11-02.2019.6.20.0033 (Petição)
Protocolo nº 15.147/2019
Assunto: Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - Exercício 2018
Requerente: Partido Social Cristão – PSC
Advogado(a): Kadson Eduardo de Freitas Alexandre (OAB/RN 9.674)
SENTENÇA/DECISÃO
Vistos etc.
Declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido Social Cristão (PSC) em
Mossoró, referente ao exercício do ano de 2018, protocolizada em 12/09/2019.
Após regular despacho, foi expedido e publicado o Edital nº 10/2019 33ZE (fls. 11/12).
Decorrido o prazo para impugnação, o Órgão Técnico de análise de contas da 33ª Zona Eleitoral elaborou
Relatório Final de Análise (fls. 14), prestando as informações exigidas na Res. TSE nº 23.546/2017, assim como
se manifestando pela homologação da declaração apresentada.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 16).
É o que interessa relatar. Decido.
A permissibilidade para a apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira por parte dos
partidos políticos no âmbito municipal foi instituída pela Lei nº 13.165/2015, a qual inseriu o §4º, art. 32, da Lei
dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), in verbis:
Art. 32.
(...)
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015).
Verifica-se, conforme relatório técnico (fls. 14), que as informações de extratos bancários e de recibos eleitorais,
coletadas nos sistemas informatizados do Tribunal Superior Eleitoral, não indicam ter havido movimentação
financeira pelo Partido. Observa-se, outrossim, que, após publicação de edital, não houve impugnação à
declaração de ausência de movimentação financeira.
Assim sendo, compreendo assistir razão ao representante do Ministério Público Eleitoral e ao Órgão Técnico,
quando compreendem atendidas as determinações da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.546/2017,
posto não haver informações que contradigam a declaração de ausência de movimentação financeira
apresentada, o que impõe a sua homologação para fins de reconhecimento da regularidade do Partido em tela
quanto à obrigatoriedade de prestar suas contas à Justiça Eleitoral em cada exercício financeiro.
Isto posto, em conformidade ao entendimento do Ministério Público Eleitoral e do Relatório Técnico,
HOMOLOGO a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido Social Cristão
(PSC) de Mossoró, referente ao exercício do ano de 2018, equiparando-se a homologação presente à aprovação
das contas, prevista no art. 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
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Transcorrido in albis o prazo para recurso, arquivem-se os autos, com baixa.
Mossoró, 07 de Outubro de 2019.
Adriana Santiago Bezerra
Juíza da 33ª Zona Eleitoral

38ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo 0600001-88.2019.6.20.0038
index: PETIÇÃO CÍVEL (241)-0600001-88.2019.6.20.0038-[Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas]-RIO GRANDE DO NORTE-SERRINHA DOS PINTOS
JUSTIÇA ELEITORAL
038ª ZONA ELEITORAL DE MARTINS RN
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600001-88.2019.6.20.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL DE MARTINS RN
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB de SERRINHA DOS PINTOS/RN, JOSE SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR, COSMA MARIA DA
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: KAIO LEMOS RODRIGUES DE SOUSA - OAB/RN Nº 16158
EDITAL nº 32/2019 - 38ª Zona/RN
A Exma. Senhora Dra. Mônica Maria Andrade da Silva, MM. Juíza Eleitoral desta 38ª Zona, Circunscrição do
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º da Lei
nº 9.096/95 e arts. 45 e 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que foram apresentadas as contas referentes ao
exercício 2018, na forma de Requerimento de Regularização de contas julgadas não prestadas, do órgão
partidário municipal abaixo nominado, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da
publicação deste Edital, apresentar impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
PARTIDO - MUNICÍPIO - RESPONSÁVEL
MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) - SERRINHA DOS PINTOS/RN - JOSÉ SILVA DE
OLIVEIRA JÚNIOR, Presidente/Cosma Maria da Silva, Tesoureira
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo de 03 (três)
dias para impugnação. Dado e passado neste município de Martins/RN, aos dois dias do mês de outubro, do ano
de dois mil de dezenove (02/10/2019). Eu, ____________ Cleano Ricardo Resende Lucena, Chefe de Cartório
Eleitoral, digitei o presente Edital.
Martins/RN, 02/10/2019.
Mônica Maria Andrade da Silva
Juíza Eleitoral da 38ª ZE/RN

39ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo nº 41-19.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Solidariedade – Umarizal/RN
SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
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Registrado e autuado o feito, o partido inicialmente apresentou documentos (fls. 02/04), foi notificado para
apresentar contas em 72 horas e se manteve inerte (fls. 06/07v). Também, houve edital 63/2019 para os
interessados se manifestarem em 3 dias e carta de intimação de igual prazo ao partido e o prazo expirou in albis
( fls 16/17v).
Consta dados sobre extrato bancário, 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 2018 (fls.
09/11v).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas (fls. 14/15).
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 23.546/2017, 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 (fls. 06/07v). Ao final, ao edital 63/2019, ninguém se manifestou; o
partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls. 16/17v),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
ISTO POSTO, concordando com o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento
no artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do SOLIDARIEDADE do Município de Umarizal/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, 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 2019.
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, 08 de outubro de 2019
Renan Brandão de Mendonça
Juiz Eleitoral
Processo nº 47-26.2019.6.20.0039
Assunto: Ausência de Prestação de Contas 2019 – Exercício 2018
Requerente: Avante– Umarizal/RN
SENTENÇA
Cuida-se de processo sobre omissão no dever de prestação de contas do partido acima relacionado, referente as
contas 2019 – ref. 2018 (fls. 02/04).
Registrado e autuado o feito, o partido inicialmente apresentou documentos (fls. 02/04). Foi notificado para
apresentar contas em 72 horas e se manteve inerte (fls. 06/08), assim como ao edital 63/2019 e à carta de
intimação não houve resposta (fls. 18/18v).
Consta dados sobre extrato bancário, 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 2018 (fls.
10/13).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas (fls. 16/17).
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 23.546/2017, 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 (fls. 06/08). Ao final, ninguém se manifestou sobre o edital nº 63/2019 e
o partido foi intimado, mas não se manifestou sobre documentos e informações dos Autos (fls. 18/19v),
permanecendo a omissão na prestação de contas.
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ISTO POSTO, concordando com o parecer do Representante do Ministério Público Eleitoral, e com fundamento
no artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS do AVANTE do Município de Umarizal/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, 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 2019.
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, 08 de outubro de 2019
Renan Brandão de Mendonça
Juiz Eleitoral

40ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Prestação de Contas: 5-71.2019.6.20.0040
Partido: Partido Progressista – PP
Advogado: José Cleiton Cavalcante de Castro – OAB/RN 5.507 B
Município: Pau dos Ferros/RN
Exercício: 2018
SENTENÇA
Cuida-se de processo da prestação de contas anual do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido
Progressista – PP – Pau dos Ferros/RN, com base na Resolução TSE Nº 23.546/2017, c/c o art. 37 da Lei nº
9.096/95.
O Partido apresentou as contas do exercício 2018 em 09/05/2019, por meio de declaração de ausência de
movimentação financeira.
Consta dos autos os extratos eletrônicos comprovando a inexistência de movimentação financeira do referido
partido, bem como certidão de ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, exercício financeiro de
2018, indicando que não houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas, f. 10.
O Ministério Público Eleitoral, à f. 12, ofereceu parecer opinando pela APROVAÇÃO das contas.
É o relatório.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 46, I, da Resolução nº 23.546/2017 - TSE, DECLARO
PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido Progressista – PP, município de Pau dos Ferros/RN,
relativas ao exercício de 2018.
Transitado em julgado, proceda-se com as comunicações e anotações necessárias. Após, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição e no registro.
Pau dos Ferros/RN, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 9-11.2019.6.20.0040
Partido: Democratas – DEM
Advogado: Daniel Cabral Mariz Maia – OAB/RN 8.271
Município: Pau dos Ferros/RN
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Exercício: 2018
SENTENÇA
Cuida-se de processo da prestação de contas anual do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Democratas
– DEM – Pau dos Ferros/RN, com base na Resolução TSE Nº 23.546/2017, c/c o art. 37 da Lei nº 9.096/95.
O Partido apresentou as contas do exercício 2018 em 05/06/2019, por meio de declaração de ausência de
movimentação financeira.
Consta dos autos os extratos eletrônicos comprovando a inexistência de movimentação financeira do referido
partido, bem como certidão de ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, exercício financeiro de
2018, indicando que não houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas, f. 08.
O Ministério Público Eleitoral, à f. 10, ofereceu parecer opinando pela APROVAÇÃO das contas.
É o relatório.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 46, I, da Resolução nº 23.546/2017 - TSE, DECLARO
PRESTADAS E APROVADAS as contas do Democratas – DEM, município de Pau dos Ferros/RN, relativas ao
exercício de 2018.
Transitado em julgado, proceda-se com as comunicações e anotações necessárias. Após, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição e no registro.
Pau dos Ferros/RN, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 3-04.2019.6.20.0040
Partido: Partido dos Trabalhadores – PT
Advogado: Fabrício Bruno Silva de Oliveira – OAB/RN 16.190
Município: Pau dos Ferros/RN
Exercício: 2018
SENTENÇA
Cuida-se de processo da prestação de contas anual do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido dos
Trabalhadores – PT – Pau dos Ferros/RN, com base na Resolução TSE Nº 23.546/2017, c/c o art. 37 da Lei nº
9.096/95.
O Partido apresentou as contas do exercício 2018 em 05/06/2019, por meio de declaração de ausência de
movimentação financeira.
Consta dos autos os extratos eletrônicos comprovando a inexistência de movimentação financeira do referido
partido, bem como certidão de ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, exercício financeiro de
2018, indicando que não houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas, f. 08.
O Ministério Público Eleitoral, à f. 10, ofereceu parecer opinando pela APROVAÇÃO das contas.
É o relatório.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 46, I, da Resolução nº 23.546/2017 - TSE, DECLARO
PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT, município de Pau dos Ferros/RN,
relativas ao exercício de 2018.
Transitado em julgado, proceda-se com as comunicações e anotações necessárias. Após, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição e no registro.
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Pau dos Ferros/RN, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 8-26.2019.6.20.0040
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Advogado: Marianna Almeida Nascimento – OAB/RN 12.565
Município: Pau dos Ferros/RN
Exercício: 2018
SENTENÇA
Cuida-se de processo da prestação de contas anual do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido Social
Democrático – PSD – Pau dos Ferros/RN, com base na Resolução TSE Nº 23.546/2017, c/c o art. 37 da Lei nº
9.096/95.
O Partido apresentou as contas do exercício 2018 em 31/05/2019, por meio de declaração de ausência de
movimentação financeira.
Consta dos autos os extratos eletrônicos comprovando a inexistência de movimentação financeira do referido
partido, bem como certidão de ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, exercício financeiro de
2018, indicando que não houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas, f. 10.
O Ministério Público Eleitoral, à f. 12, ofereceu parecer opinando pela APROVAÇÃO das contas.
É o relatório.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 46, I, da Resolução nº 23.546/2017 - TSE, DECLARO
PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido Social Democrático – PSD, município de Pau dos Ferros/RN,
relativas ao exercício de 2018.
Transitado em julgado, proceda-se com as comunicações e anotações necessárias. Após, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição e no registro.
Pau dos Ferros/RN, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 7-41.2019.6.20.0040
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Advogado: José Nery Fernandes de Oliveira – OAB/RN 7.539
Município: Francisco Dantas/RN
Exercício: 2018
SENTENÇA
Cuida-se de processo da prestação de contas anual do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido Social
Democrático – PSD – Francisco Dantas/RN, com base na Resolução TSE Nº 23.546/2017, c/c o art. 37 da Lei nº
9.096/95.
O Partido apresentou as contas do exercício 2018 em 23/05/2019, por meio de declaração de ausência de
movimentação financeira.
Consta dos autos os extratos eletrônicos comprovando a inexistência de movimentação financeira do referido
partido, bem como certidão de ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, exercício financeiro de
2018, indicando que não houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas, f. 37.
O Ministério Público Eleitoral, à f. 39, ofereceu parecer opinando pela APROVAÇÃO das contas.
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É o relatório.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 46, I, da Resolução nº 23.546/2017 - TSE, DECLARO
PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido Social Democrático – PSD, município de Francisco
Dantas/RN, relativas ao exercício de 2018.
Transitado em julgado, proceda-se com as comunicações e anotações necessárias. Após, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição e no registro.
Pau dos Ferros/RN, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 4-86.2019.6.20.0040
Partido: Partido Social Democrático – PSD
Advogado: Richeliau Rouky Regis Raulino – OAB/RN 12.761
Município: São Francisco do Oeste/RN
Exercício: 2018
SENTENÇA
Cuida-se de processo da prestação de contas anual do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido Social
Democrático – PSD – São Francisco do Oeste/RN, com base na Resolução TSE Nº 23.546/2017, c/c o art. 37 da
Lei nº 9.096/95.
O Partido apresentou as contas do exercício 2018 em 30/04/2019, por meio de declaração de ausência de
movimentação financeira.
Consta dos autos os extratos eletrônicos comprovando a inexistência de movimentação financeira do referido
partido, bem como certidão de ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, exercício financeiro de
2018, indicando que não houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas, f. 08.
O Ministério Público Eleitoral, à f. 10, ofereceu parecer opinando pela APROVAÇÃO das contas.
É o relatório.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 46, I, da Resolução nº 23.546/2017 - TSE, DECLARO
PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido Social Democrático – PSD, município de São Francisco do
Oeste/RN, relativas ao exercício de 2018.
Transitado em julgado, proceda-se com as comunicações e anotações necessárias. Após, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição e no registro.
Pau dos Ferros/RN, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 6-56.2019.6.20.0040
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
Advogado: Richeliau Rouky Regis Raulino – OAB/RN 12.761
Município: São Francisco do Oeste/RN
Exercício: 2018
SENTENÇA
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Cuida-se de processo da prestação de contas anual do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido da
Social Democracia Brasileira – PSDB – São Francisco do Oeste/RN, com base na Resolução TSE Nº
23.546/2017, c/c o art. 37 da Lei nº 9.096/95.
O Partido apresentou as contas do exercício 2018 em 16/05/2019, por meio de declaração de ausência de
movimentação financeira.
Consta dos autos os extratos eletrônicos comprovando a inexistência de movimentação financeira do referido
partido, bem como certidão de ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, exercício financeiro de
2018, indicando que não houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas, f. 08.
O Ministério Público Eleitoral, à f. 10, ofereceu parecer opinando pela APROVAÇÃO das contas.
É o relatório.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 46, I, da Resolução nº 23.546/2017 - TSE, DECLARO
PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, município de São
Francisco do Oeste/RN, relativas ao exercício de 2018.
Transitado em julgado, proceda-se com as comunicações e anotações necessárias. Após, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição e no registro.
Pau dos Ferros/RN, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 79-33.2016.6.20.0040
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
Advogado:
Município: Pau dos Ferros/RN
Exercício: 2015
SENTENÇA
Cuida-se de processo da prestação de contas anual do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – Pau dos Ferros/RN, com base na Resolução TSE Nº 23.546/2017,
c/c o art. 37 da Lei nº 9.096/95.
O Partido apresentou as contas do exercício 2015 em 03/06/2016, por meio de declaração de ausência de
movimentação financeira.
Consta dos autos os extratos eletrônicos comprovando a inexistência de movimentação financeira do referido
partido, bem como certidão de ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, exercício financeiro de
2015, indicando que não houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas, f. 11.
O Ministério Público Eleitoral, à f. 13, ofereceu parecer opinando pela APROVAÇÃO das contas.
É o relatório.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 46, I, da Resolução nº 23.546/2017 - TSE, DECLARO
PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, município de
Pau dos Ferros/RN, relativas ao exercício de 2015.
Transitado em julgado, proceda-se com as comunicações e anotações necessárias. Após, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição e no registro.
Pau dos Ferros/RN, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
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Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 83-02.2018.6.20.0040
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Município: Francisco Dantas/RN
Exercício: 2017
SENTENÇA
Trata-se de exame, por esta 40ª Zona Eleitoral, da Prestação de Contas Anual do Partido Social Democrático PSD, município de Francisco DantasRN, referente ao exercício 2017, com esteio na Lei n.º 9.096/95 e Resolução
TSE n.º 23.546/2017.
A referida agremiação apesar das notificações (f. 09 e 11) não apresentou a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos tão pouco da Prestação de Contas da Movimentação Financeira, nos moldes da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, nos termos da Resolução TSE nº 23546/2017, mais uma vez
permaneceu inerte à direção partidária.
Ausente a documentação pertinente, restou impossível a realização de análise técnica de competência do
Cartório Eleitoral.
Com vista dos autos à representante do Ministério Público Eleitoral, OPINOU pela DECLARAÇÃO DE CONTAS
NÃO PRESTADAS, nos termos do art. 46, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017. (f. 16).
É o relatório. DECIDO.
Nos termos da Lei 9.906/95 e Resolução TSE nº 23.464/2015, o partido está obrigado a apresentar anualmente
à Justiça Eleitoral suas contas até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Apesar de devidamente notificada, a referida agremiação não honrou com sua obrigação legal de prestar de
contas, sendo essa a opinião não apenas do órgão técnico cartorário, mas também do MPE.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 46, IV, da Resolução/TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas e DETERMINO a suspensão, com perda, das novas cotas do Fundo Partidário, pelo
tempo que permanecer a omissão, do Partido Social Democrático - PSD, município Francisco DantasRN,
relativas ao exercício 2017.
Oficiem-se aos Diretórios, Regional e Nacional do partido, determinando que não distribuam cotas do Fundo
Partidário à respectiva instância partidária municipal, enquanto perdurar a omissão na apresentação das contas
referentes ao exercício 2017.
Anote-se no sistema SICO para os fins de divulgação da suspensão dos repasses.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 497-68.2016.6.20.0040
Candidato: Angélica Celi de Albuquerque Rego Lobo
Advogado: Maria Danielle de Queiroz – OAB/RN 14.748
Município: São Francisco do Oeste/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
Tratam os autos da prestação de contas de ANGÉLICA CELI DE ALBUQUERQUE REGO LOBO, candidato ao
cargo de Vereador nas Eleições Municipais 2016.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 27, o Cartório Eleitoral sugeriu a desaprovação das contas, uma
vez que a candidata não saneou as inconsistências apontas nos relatórios.
À f. 35/36, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Breve Relatório. Decido.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
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Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
No caso em tela, o Cartório Eleitoral apontou inconsistências na prestação de contas, apesar de notificado, a
candidata não as saneou.
Nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015, foi estabelecido o prazo de apresentação tempestiva
das contas:
“Art. 38. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e JULGO DESAPROVADAS a prestação de contas de ANGÉLICA CELI DE ALBUQUERQUE REGO
LOBO, relativas ao pleito municipal de 2016, em que concorreu ao cargo de vereador, o que faço com
fundamento no art. 68, inciso III, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 507-15.2016.6.20.0040
Candidato: Maria Darleide de Oliveira Lopes
Advogado: Maria Danielle de Queiroz – OAB/RN 14.748
Município: São Francisco do Oeste/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
Tratam os autos da prestação de contas de MARIA DARLEIDE DE OLIVEIRA LOPES, candidato ao cargo de
Vereador nas Eleições Municipais 2016.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 42, o Cartório Eleitoral sugeriu a desaprovação das contas, uma
vez que a candidata não saneou as inconsistências apontas nos relatórios.
À f. 44/45, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Breve Relatório. Decido.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
No caso em tela, o Cartório Eleitoral apontou inconsistências na prestação de contas, apesar de notificado, a
candidata não as saneou.
Nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015, foi estabelecido o prazo de apresentação tempestiva
das contas:
“Art. 38. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e JULGO DESAPROVADAS a prestação de contas de MARIA DARLEIDE DE OLIVEIRA LOPES,
relativas ao pleito municipal de 2016, em que concorreu ao cargo de vereador, o que faço com fundamento no
art. 68, inciso III, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas: 496-83.2016.6.20.0040
Candidato: Ananias Marcos de Souza Castro
Advogado: Maria Danielle de Queiroz – OAB/RN 14.748
Município: São Francisco do Oeste/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
Tratam os autos da prestação de contas de ANANIAS MARCOS DE SOUZA CASTRO, candidato ao cargo de
Vereador nas Eleições Municipais 2016.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 40, o Cartório Eleitoral sugeriu a desaprovação das contas, uma
vez que a candidata não saneou as inconsistências apontas nos relatórios.
À f. 42/43, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Breve Relatório. Decido.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
No caso em tela, o Cartório Eleitoral apontou inconsistências na prestação de contas, apesar de notificado, a
candidata não as saneou.
Nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015, foi estabelecido o prazo de apresentação tempestiva
das contas:
“Art. 38. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e JULGO DESAPROVADAS a prestação de contas de ANANIAS MARCOS DE SOUZA CASTRO,
relativas ao pleito municipal de 2016, em que concorreu ao cargo de vereador, o que faço com fundamento no
art. 68, inciso III, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 489-91.2016.6.20.0040
Candidato: Otoniel Evangelista Moreira da Silva
Advogado:
Município: São Francisco do Oeste/RN
Eleições: 2016
SENTENÇA
Tratam os autos da prestação de contas de OTONIEL EVANGELISTA MOREIRA DA SILVA, candidato ao cargo
de Vereador nas Eleições Municipais 2016.
O referido candidato não apresentou prestação de contas, nos moldes da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publicado o Edital no DJE, em 10/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve manifestação do candidato.
Consta nos autos os extratos eletrônicos comprovando a movimentação financeira da campanha (f. 10/11), bem
como, comprovação de ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, eleições municipais de 2016,
indicando que não houve repasse.
Conforme Relatório Técnico Conclusivo de f. 12, o Cartório Eleitoral opinou pela decretação de contas não
prestadas.
À f. 14, o Ministério Público Eleitoral opinou pela decretação de contas não prestadas.
Breve Relatório. Decido.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral por partidos políticos e aqueles que concorrem a cargos eletivos, visa a
permitir o efetivo cumprimento da obrigação atribuída a esta Justiça Especializada pelo art. 17, inciso III, da
Constituição Federal.
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A Lei nº 9.504/97, dentre outros dispositivos legais, é parte da regulamentação do mencionado dispositivo
constitucional, ao estabelecer regras a serem observadas para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre
a escrituração contábil e a prestação de contas quanto aos recursos aplicados em campanhas eleitorais.
Objetivando melhor explicitar a norma supra, o TSE editou a Resolução nº 23.463/2015, que disciplina a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a
prestação de contas nas eleições municipais de 2016.
Nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015, foi estabelecido o prazo de apresentação tempestiva
das contas:
“Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016 (Lei n.º
9.504/97, art. 29, inciso III)”.
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, acolho a manifestação do Ministério Público
Eleitoral e JULGO NÃO PRESTADAS as contas de OTONIEL EVANGELISTA MOREIRA DA SILVA, relativas ao
pleito municipal de 2016, em que concorreu ao cargo de vereador, o que faço com fundamento no art. 68, inciso
IV, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 2-19.2019.6.20.0040
Partido: Partido da República - PR
Advogado: Francisco Ubaldo Lobo Bezerra de Queiroz – OAB/RN 5.805
Município: São Francisco do Oeste/RN
Contas Partidárias Eleitorais Apresentadas – Eleições 2018
SENTENÇA
Trata-se de exame, por esta 40ª Zona Eleitoral, da Prestação de Contas do Partido da República - PR, município
de São Francisco do Oeste/RN, relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições gerais de 2018, com
esteio na Lei n.º 9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.533/2017.
A referida agremiação apresentou, em 03/04/2019, prestação de contas, nos moldes da Resolução TSE nº
23.533/2017.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
Consta nos autos os extratos eletrônicos comprovando a movimentação financeira do referido partido (f. 33/35),
bem como, ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, eleições gerais de 2018, indicando que não
houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas (f. 36).
Com vista dos autos à representante do Ministério Público Eleitoral, OPINOU pela DECLARAÇÃO DE CONTAS
PRESTADAS E APROVADAS, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE nº 23.533/2017. (f. 38).
É o relatório. DECIDO.
Nos termos da Lei 9.906/95 e Resolução TSE nº 23.533/2017, o partido está obrigado a apresentar à Justiça
Eleitoral suas contas.
O partido apresentou as contas relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições municipais de 2016 em
cumprimento ao previsto na lei 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.533/2017, inexistindo qualquer irregularidade.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 77, I, da Resolução/TSE nº 23.533/2017 e o art. 30, I, da
Lei 9.504/1997, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas, do Partido da República - PR, município de
São Francisco do Oeste/RN, relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições gerais de 2018.
Anote-se no sistema SICO para os fins de divulgação.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 135-95.2018.6.20.0040
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Advogado: Richeliau Rouky Regis Raulino – OAB/RN 12.761
Município: São Francisco do Oeste/RN
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Contas Partidárias Eleitorais Apresentadas – Eleições 2018
SENTENÇA
Trata-se de exame, por esta 40ª Zona Eleitoral, da Prestação de Contas do Partido Social Democrático - PSD,
município de São Francisco do Oeste/RN, relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições gerais de
2018, com esteio na Lei n.º 9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.533/2017.
A referida agremiação apresentou, em 28/11/2018, prestação de contas, nos moldes da Resolução TSE nº
23.533/2017.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
Consta nos autos os extratos eletrônicos comprovando a movimentação financeira do referido partido (f. 08/10),
bem como, ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, eleições gerais de 2018, indicando que não
houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas (f. 11).
Com vista dos autos à representante do Ministério Público Eleitoral, OPINOU pela DECLARAÇÃO DE CONTAS
PRESTADAS E APROVADAS, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE nº 23.533/2017. (f. 13).
É o relatório. DECIDO.
Nos termos da Lei 9.906/95 e Resolução TSE nº 23.533/2017, o partido está obrigado a apresentar à Justiça
Eleitoral suas contas.
O partido apresentou as contas relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições municipais de 2016 em
cumprimento ao previsto na lei 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.533/2017, inexistindo qualquer irregularidade.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 77, I, da Resolução/TSE nº 23.533/2017 e o art. 30, I, da
Lei 9.504/1997, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas, do Partido Social Democrático - PSD,
município de São Francisco do Oeste/RN, relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições gerais de
2018.
Anote-se no sistema SICO para os fins de divulgação.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas: 133-28.2018.6.20.0040
Partido: Democratas - DEM
Advogado: Victor Hugo da Silva Fernandes – OAB/RN 12.818
Município: Pau dos Ferros/RN
Contas Partidárias Eleitorais Apresentadas – Eleições 2018
SENTENÇA
Trata-se de exame, por esta 40ª Zona Eleitoral, da Prestação de Contas do Democratas - DEM, município de
Pau dos Ferros/RN, relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições gerais de 2018, com esteio na Lei
n.º 9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.533/2017.
A referida agremiação apresentou, em 05/11/2018, prestação de contas, nos moldes da Resolução TSE nº
23.533/2017.
Publicado o Edital no DJE, em 13/09/2019, com lapso temporal de 3 dias, não houve apresentação de
impugnações.
Consta nos autos os extratos eletrônicos comprovando a movimentação financeira do referido partido (f. 22/24),
bem como, ausência de distribuição de recursos do fundo partidário, eleições gerais de 2018, indicando que não
houve repasse ao Diretório/Comissão Provisória do partido em análise.
A Unidade Técnica proferiu parecer conclusivo, opinando pela Prestação e Aprovação das contas (f. 25).
Com vista dos autos à representante do Ministério Público Eleitoral, OPINOU pela DECLARAÇÃO DE CONTAS
PRESTADAS E APROVADAS, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE nº 23.533/2017. (f. 27).
É o relatório. DECIDO.
Nos termos da Lei 9.906/95 e Resolução TSE nº 23.533/2017, o partido está obrigado a apresentar à Justiça
Eleitoral suas contas.
O partido apresentou as contas relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições municipais de 2016 em
cumprimento ao previsto na lei 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.533/2017, inexistindo qualquer irregularidade.
Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 77, I, da Resolução/TSE nº 23.533/2017 e o art. 30, I, da
Lei 9.504/1997, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as contas, do Democratas - DEM,, município de Pau dos
Ferros/RN, relativas à arrecadação e gastos eleitorais das eleições gerais de 2018.
Anote-se no sistema SICO para os fins de divulgação.
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Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pau dos Ferros, 08 de outubro de 2019.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral

43ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Intimação

Processo 77-20.2017.6.20.0043

Protocolo: 10.905/2017
Prestador de Contas: PSD de Doutor Severiano/RN
Advogado: Anaxágoras Viana de Lima Fernandes, OAB/RN 10172
FINALIDADE: INTIMAR O PRESTADOR DE CONTAS PARA QUE, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS,
COMPLEMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM FACE DAS AUSÊNCIAS DETECTADAS NO EXAME
PRELIMINAR.
Relatório do exame preliminar para expedição de diligência
Senhor(a) Juiz(a),
1.
Em observância ao que dispõe o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, esta Unidade procedeu
ao exame preliminar, constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo relacionadas:
1.1 Peças extraídas da escrituração digital:
a) Comprovante da remessa, à RFB, da Escrituração Contábil Digital (art. 29, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015);
1.2 Peças geradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA):
a) Relação identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação financeira do partido,
bem como os seus substitutos (art. 29, IX);
b) Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (art. 29, X);
c) Demonstrativo de Dívidas de Campanha (art. 29, XIII);
d) Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos (art. 29, XV);
e) Demonstrativos de contribuições recebidas (art. 29, XVI)
1.3 Assinaturas
Assinatura do advogado, em conformidade com o § 1º do art. 29, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
2.
Embora não tenha apresentado os extratos da(s) conta(s) bancária(s), os extratos eletrônicos foram
enviados à Justiça Eleitoral pela instituição bancária, seguindo em anexo ao presente relatório.
3.
Diante do exposto e consoante dispõe o § 3º do artigo 34 da Resolução TSE n. 23.464/2015, solicita-se
a baixa dos autos em diligência para que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas pela
grei partidária.
São Miguel/RN, 02 de outubro de 2019.
________________________
Rômulo Granjeiro de Souza
Analista Judiciário – 43ª ZE/RN
Intimação

Processo 79-87.2017.6.20.0043

Protocolo: 10.903/2017
Prestador de Contas: Rede Sustentabilidade de Doutor Severiano/RN
Advogado: Anaxágoras Viana de Lima Fernandes, OAB/RN 10172
FINALIDADE: INTIMAR O PRESTADOR DE CONTAS PARA QUE, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS,
COMPLEMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM FACE DAS AUSÊNCIAS DETECTADAS NO EXAME
PRELIMINAR.
Relatório do exame preliminar para expedição de diligência
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Senhor(a) Juiz(a),
1.
Em observância ao que dispõe o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, esta Unidade procedeu
ao exame preliminar, constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo relacionadas:
1.1 Peças extraídas da escrituração digital:
a) Comprovante da remessa, à RFB, da Escrituração Contábil Digital (art. 29, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015);
1.2 Peças geradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA):
a) Relação identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação financeira do partido,
bem como os seus substitutos (art. 29, IX);
b) Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (art. 29, X);
c) Demonstrativo de Dívidas de Campanha (art. 29, XIII);
d) Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos (art. 29, XV);
e) Demonstrativos de contribuições recebidas (art. 29, XVI)
1.3 Assinaturas
Assinatura do advogado, em conformidade com o § 1º do art. 29, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
2.
Embora não tenha apresentado os extratos da(s) conta(s) bancária(s), os extratos eletrônicos foram
enviados à Justiça Eleitoral pela instituição bancária, seguindo em anexo ao presente relatório.
3.
Diante do exposto e consoante dispõe o § 3º do artigo 34 da Resolução TSE n. 23.464/2015, solicita-se
a baixa dos autos em diligência para que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas pela
grei partidária.
São Miguel/RN, 02 de outubro de 2019.
________________________
Rômulo Granjeiro de Souza
Analista Judiciário – 43ª ZE/RN
Intimação

Processo 78-05.2017.6.20.0043

Protocolo: 10.921/2017
Prestador de Contas: Solidariedade de Doutor Severiano/RN
Advogado: Anaxágoras Viana de Lima Fernandes, OAB/RN 10172
FINALIDADE: INTIMAR O PRESTADOR DE CONTAS PARA QUE, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS,
COMPLEMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM FACE DAS AUSÊNCIAS DETECTADAS NO EXAME
PRELIMINAR.
Relatório do exame preliminar para expedição de diligência
Senhor(a) Juiz(a),
1.
Em observância ao que dispõe o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, esta Unidade procedeu
ao exame preliminar, constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo relacionadas:
1.1 Peças extraídas da escrituração digital:
a) Comprovante da remessa, à RFB, da Escrituração Contábil Digital (art. 29, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015);
1.2 Peças geradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA):
a) Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (art. 29, X);
b) Demonstrativo de Dívidas de Campanha (art. 29, XIII);
c) Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos (art. 29, XV)
1.3 Outras peças e documentos que devem compor a Prestação de Contas:
a) Certidão fornecida pelo CRC/CFC, atestando a regularidade do exercício profissional do contabilista habilitado
(art. 29, XXI);
1.3 Assinaturas
Assinatura do advogado, em conformidade com o § 1º do art. 29, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
2.
Embora não tenha apresentado os extratos da(s) conta(s) bancária(s), os extratos eletrônicos foram
enviados à Justiça Eleitoral pela instituição bancária, seguindo em anexo ao presente relatório.
3.
Diante do exposto e consoante dispõe o § 3º do artigo 34 da Resolução TSE n. 23.464/2015, solicita-se
a baixa dos autos em diligência para que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas pela
grei partidária.
São Miguel/RN, 04 de outubro de 2019.
________________________
Rômulo Granjeiro de Souza
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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Analista Judiciário – 43ª ZE/RN
Intimação

Processo 82-42.2017.6.20.0043

Protocolo: 10.825/2017
Prestador de Contas: DEM de Doutor Severiano/RN
Advogado: Robertson Rodrigues de Souza, OAB/RN 11184
FINALIDADE: INTIMAR O PRESTADOR DE CONTAS PARA QUE, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS,
COMPLEMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM FACE DAS AUSÊNCIAS DETECTADAS NO EXAME
PRELIMINAR.
Relatório do exame preliminar para expedição de diligência
Senhor(a) Juiz(a),
1.
Em observância ao que dispõe o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, esta Unidade procedeu
ao exame preliminar, constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo relacionadas:
1.1 Peças extraídas da escrituração digital:
a) Comprovante da remessa, à RFB, da Escrituração Contábil Digital (art. 29, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015);
1.2 Peças geradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA):
a) Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (art. 29, X);
b) Demonstrativo de Dívidas de Campanha (art. 29, XIII);
c) Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos (art. 29, XV)
1.3 Assinaturas
Assinatura do advogado, em conformidade com o § 1º do art. 29, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
2.
Embora não tenha apresentado os extratos da(s) conta(s) bancária(s), os extratos eletrônicos foram
enviados à Justiça Eleitoral pela instituição bancária, seguindo em anexo ao presente relatório.
3.
Diante do exposto e consoante dispõe o § 3º do artigo 34 da Resolução TSE n. 23.464/2015, solicita-se
a baixa dos autos em diligência para que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas pela
grei partidária.
São Miguel/RN, 02 de outubro de 2019.
________________________
Rômulo Granjeiro de Souza
Analista Judiciário – 43ª ZE/RN
Intimação

Processo 81-57.2017.6.20.0043

Protocolo: 10.904/2017
Prestador de Contas: MDB (antigo PMDB) de Doutor Severiano/RN
Advogado: Robertson Rodrigues de Souza, OAB/RN 11184
FINALIDADE: INTIMAR O PRESTADOR DE CONTAS PARA QUE, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS,
COMPLEMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM FACE DAS AUSÊNCIAS DETECTADAS NO EXAME
PRELIMINAR.
Relatório do exame preliminar para expedição de diligência
Senhor(a) Juiz(a),
1.
Em observância ao que dispõe o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, esta Unidade procedeu
ao exame preliminar, constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo relacionadas:
1.1 Peças extraídas da escrituração digital:
a) Comprovante da remessa, à RFB, da Escrituração Contábil Digital (art. 29, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015);
1.2 Peças geradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA):
a) Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (art. 29, X);
b) Demonstrativo de Dívidas de Campanha (art. 29, XIII);
c) Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos (art. 29, XV);
d) Demonstrativo de contribuições recebidas (29, XVI).
1.3 Assinaturas
Assinatura do advogado, em conformidade com o § 1º do art. 29, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
____________________________________________________________________________________________________________________
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2.
Embora não tenha apresentado os extratos da(s) conta(s) bancária(s), os extratos eletrônicos foram
enviados à Justiça Eleitoral pela instituição bancária, seguindo em anexo ao presente relatório.
3.
Diante do exposto e consoante dispõe o § 3º do artigo 34 da Resolução TSE n. 23.464/2015, solicita-se
a baixa dos autos em diligência para que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas pela
grei partidária.
São Miguel/RN, 04 de outubro de 2019.
________________________
Rômulo Granjeiro de Souza
Analista Judiciário – 43ª ZE/RN
Intimação

Processo 80-72.2017.6.20.0043

Protocolo: 11.316/2017
Prestador de Contas: PSDC de Doutor Severiano/RN
Advogado: Robertson Rodrigues de Souza, OAB/RN 11184
FINALIDADE: INTIMAR O PRESTADOR DE CONTAS PARA QUE, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS,
COMPLEMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM FACE DAS AUSÊNCIAS DETECTADAS NO EXAME
PRELIMINAR.
Relatório do exame preliminar para expedição de diligência
Senhor(a) Juiz(a),
1.
Em observância ao que dispõe o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, esta Unidade procedeu
ao exame preliminar, constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo relacionadas:
1.1 Peças extraídas da escrituração digital:
a) Comprovante da remessa, à RFB, da Escrituração Contábil Digital (art. 29, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015);
1.2 Peças geradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA):
a) Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (art. 29, X);
b) Demonstrativo de Dívidas de Campanha (art. 29, XIII);
c) Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos (art. 29, XV);
1.3 Outras peças e documentos que devem compor a prestação de contas:
a) Instrumento de mandato para constituição de advogado para o órgão partidário, devidamente assinado (art.
29, XX);
b) Certidão fornecida pelo CRC/CFC, atestando a regularidade do exercício profissional do contabilista habilitado
(art. 29, XXI).
1.4 Assinaturas
Assinatura do advogado, em conformidade com o § 1º do art. 29, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
2.
Embora não tenha apresentado os extratos da(s) conta(s) bancária(s), os extratos eletrônicos foram
enviados à Justiça Eleitoral pela instituição bancária, seguindo em anexo ao presente relatório.
3.
Diante do exposto e consoante dispõe o § 3º do artigo 34 da Resolução TSE n. 23.464/2015, solicita-se
a baixa dos autos em diligência para que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas pela
grei partidária.
São Miguel/RN, 07 de outubro de 2019.
________________________
Rômulo Granjeiro de Souza
Analista Judiciário – 43ª ZE/RN
Intimação

Processo 16-28.2018.6.20.0043

Protocolo: 16.301/2017
Prestador de Contas: PP de São Miguel/RN
Advogado: José Heldison Carvalho de Aquino, OAB/RN 1630
FINALIDADE: INTIMAR O PRESTADOR DE CONTAS PARA QUE, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS,
COMPLEMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM FACE DAS AUSÊNCIAS DETECTADAS NO EXAME
PRELIMINAR.
Relatório do exame preliminar para expedição de diligência
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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Senhor(a) Juiz(a),
1.
Em observância ao que dispõe o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, esta Unidade procedeu
ao exame preliminar, constatando-se a manifesta ausência das peças abaixo relacionadas:
1.1 Peças extraídas da escrituração digital:
a) Comprovante da remessa, à RFB, da Escrituração Contábil Digital (art. 29, I, da Resolução TSE n.
23.464/2015);
1.2 Peças geradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA):
a) Relação identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação financeira do partido,
bem como os seus substitutos (art. 29, IX);
b) Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (art. 29, X);
c) Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos (art. 29, XV);
d) notas explicativas (art. 29, XXII).
1.3 Outras peças e documentos que devem compor a prestação de contas:
a) Instrumento de mandato para constituição de advogado para o órgão partidário (art. 29, XX);
b) Certidão fornecida pelo CRC/CFC, atestando a regularidade do exercício profissional do contabilista habilitado
(art. 29, XXI).
2.
Embora não tenha apresentado os extratos da(s) conta(s) bancária(s), os extratos eletrônicos foram
enviados à Justiça Eleitoral pela instituição bancária, seguindo em anexo ao presente relatório.
3.
Diante do exposto e consoante dispõe o § 3º do artigo 34 da Resolução TSE n. 23.464/2015, solicita-se
a baixa dos autos em diligência para que as peças ora relacionadas como ausentes sejam apresentadas pela
grei partidária.
São Miguel/RN, 07 de outubro de 2019.
________________________
Rômulo Granjeiro de Souza
Analista Judiciário – 43ª ZE/RN
Intimação - Representação Nº 233-42.2016.6.20.0043
Protocolo nº 70.209/2016
Representante: 1 - Coligação “São Miguel + Forte”.
Advogado: José Héldison Carvalho de Aquino, OAB/RN nº 1630.
Representados:
1 - Coligação “O Trabalho vai Voltar”
Advogado: José Augusto Delgado, OAB/RN nº 7490; e Hindenberg Fernandes Dutra, OAB/RN nº 3838.
2 - José Gaudêncio Diógenes Torquato
Advogado: José Augusto Delgado, OAB/RN nº 7490; e Hindenberg Fernandes Dutra, OAB/RN nº 3838.
3 - Francisco Salismar Lopes Correia
Advogado: sem advogado.
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REPRESENTANTE PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, APRESENTE SUAS
CONTRARRAZÕES, CONSOANTE DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS (FL. 59).
DESPACHO
Vistos, etc.
Determino a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para que tome ciência da sentença proferida nos
autos (fls. 48-51).
Recebo o Recurso Eleitoral interposto (fls. 56-58), remetendo a análise dos requisitos de admissão ao órgão ad
quem.
Não havendo novos elementos, deixo de exercer o juízo de retratação de que trata o art. 267, § 6º, do Código
Eleitoral.
Retornando os autos com o ciente do Ministério Público Eleitoral, intime-se a parte recorrida por publicação do
presente despacho, para que, no prazo legal, apresente suas contrarrazões.
Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao TRE/RN, para decidir o recurso
interposto.
São Miguel/RN, 17 de setembro de 2019.
Osvaldo Cândido de Lima Júnior
Juiz da 43ª Zona Eleitoral, em substituição
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ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 33/2019 - 43ª Zona
O Excelentíssimo Senhor, Dr Emanuel Telino Monteiro, Juiz Eleitoral (em substituição) desta 43ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, em consonância com o
estabelecido nos arts. 17, § 1° e 18, § 5°, da Res. TSE n° 21.538/2003, que se encontra disponível em Cartório
relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requereram alistamento, transferência,
revisão, submetidos à coleta de dados biométricos, cujos requerimentos foram realizados no período
compreendido entre os dias 02/09/2019 a 30/09/2019, e tiveram seus pedidos deferidos ou postos em diligência.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, manda o MM º Juiz publicar o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico – DJE e afixá-lo no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de São Miguel,
em 09 de outubro de 2019. Eu, ___________ (João Batista Ferreira da Silva) chefe da 43ª Zona Eleitoral, que vai
assinado pelo MM º Juiz Eleitoral.
Emanuel Telino Monteiro
Juiz Eleitoral – 43ª ZE (em substituição)

44ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PROCESSO N.º 81-20.2018.6.20.0044.
PROTOCOLO N.º 18.446/2018.
Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena, OAB/RN n.º 5.036.
RELATÓRIO PRELIMINAR - INTIMAÇÃO - PARA DILIGÊNCIA PELO PARTIDO INTERESSADO
PROCESSO Nº: 81-20.2018.6.20.0044
PROTOCOLO Nº 18.446/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSD - MONTE ALEGRE
CNPJ
: 15.636.564/0001-92
Nº CONTROLE: P55000417558RN1953224
DATA ENTREGA: 09/10/2019 às 09:04:45
DATA GERAÇÃO: 09/10/2019 às 09:10:26
TIPO: FINAL
RELATÓRIO:
1.
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1.
Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº
23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 09/10/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
1.2.
Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da
Resolução TSE nº 23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pela presidente e tesoureiro.
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
. Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não
identificada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada, conforme o
caso
Obs.: Observa-se que os extratos bancários foram extraídos do sistema de fiscalização da Justiça Eleitoral,
SPCE-Web, não sendo identificada movimentação financeira.
2.
QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
____________________________________________________________________________________________________________________
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2.1.
As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes
partidários, divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral (art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017):
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SGIP
FUNÇÃO
NOME
DO PERÍODO
NOME
DO PERÍODO
REPRESENTANTE
GESTÃO
REPRESENTANTE
GESTÃO
Presidente
MARIA DAS GRAÇAS 16/08/2018
- MARIA DAS GRAÇAS 15/05/2015
MARQUES SILVA - 06/11/2018
MARQUES SILVA - 15/05/2018
123.542.104-00
123.542.104-00
Tesoureiro
JEANE DE SOUZA 16/08/2018
- GALVÃO - 751.962.474- 03/11/2018
91
10.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
10.1.
Não houve identificação de irregularidade.
16.
EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS:
INTIMA-SE O PARTIDO, por meio de seu advogado legalmente habilitado, através do DJe, para, na forma da
RESOLUÇÃO-TSE n.º 23.553/2017, regularizar as seguintes pendências, no prazo de (03) três dias, sob pena
de apreciação negativa das contas apresentadas:
a) Apresentar Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pela presidente e tesoureiro, ou para que
os mesmos venham ao Cartório Eleitoral, no citado prazo, a fim de assinar a prestação de contas.
b) Providenciar a atualização do sistema SGIP, junto ao TRE/RN, com as informações acerca da tesoureira do
partido.
Monte Alegre, RN, 09.10.2019.
Daniel de Oliveira Rodrigues
Analista Judiciário
44ª Zona Eleitoral/RN

45ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PROCESSO: 29-84.2019.6.20.0045 (Protocolo nº 10.638/2019)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2018
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
REQUERENTE: JÂNIO NILDON SILVEIRA BARRA– PRESIDENTE
REQUERENTE: ALANA DANIELLY DE PAIVA SILVA – TESOUREIRA
ADVOGADO: ANDRÉ VIANA COSTA – OAB/RN 6827
MUNICÍPIO: FELIPE GUERRA/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018,
apresentada pelo diretório municipal do partido em epígrafe, a título de prestação de contas partidária anual.
Foi publicado edital dando amplo conhecimento da declaração prestada pelo partido, tendo transcorrido o prazo
legal sem impugnação.
O cartório eleitoral juntou extrato bancário, onde consta não ter havido movimentação financeira, certificou que
não houve emissão de recibos eleitorais ou repasse de recursos do fundo partidário para o órgão municipal.
Em seguida, a área técnica do cartório eleitoral apresentou parecer conclusivo pelo arquivamento da prestação
de contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela aprovação da referida Prestação de Contas.
É o sucinto relatório. Decido.
A Declaração de ausência de movimentação de recursos está prevista no artigo 32, §4º, da Lei Federal nº
9.096/95.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
º
§ 4 . Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Compulsando os autos, verifica-se que não há impugnação, tampouco qualquer notícia que desabone a
declaração prestada pelo partido, ou seja, de que não movimentou recursos no ano/exercício de 2018, não
havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou de bens estimáveis em
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dinheiro, assim como de recebimento de valores do fundo partidário. Conforme situação sob análise, há que se
reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Posto isso, em face do cumprimento formal da exigência legal pelo partido requerente, determino imediato
arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do partido
requerente, tudo nos termos do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, c/c art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após as providências de praxe e com o trânsito em julgado, arquive-se.
Apodi/RN, 08 de outubro de 2019.
Evaldo Dantas Segundo
Juiz da 45ª Zona Eleitoral/RN
PROCESSO: 40-16.2019.6.20.0045 (Protocolo nº 10.649/2019)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2018
REQUERENTE: DEMOCRATAS – DEM
REQUERENTE: MARCOS ANTÔNIO MOREIRA MORAIS– PRESIDENTE
REQUERENTE: JONILSON FERREIRA DE FREITAS – TESOUREIRO
ADVOGADO: DANIEL CABRAL MARIZ MAIA – OAB/RN 8271
MUNICÍPIO: ITAÚ/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018,
apresentada pelo diretório municipal do partido em epígrafe, a título de prestação de contas partidária anual.
Foi publicado edital dando amplo conhecimento da declaração prestada pelo partido, tendo transcorrido o prazo
legal sem impugnação.
O cartório eleitoral juntou extrato bancário, onde consta não ter havido movimentação financeira, certificou que
não houve emissão de recibos eleitorais ou repasse de recursos do fundo partidário para o órgão municipal.
Em seguida, a área técnica do cartório eleitoral apresentou parecer conclusivo pelo arquivamento da prestação
de contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela aprovação da referida Prestação de Contas.
É o sucinto relatório. Decido.
A Declaração de ausência de movimentação de recursos está prevista no artigo 32, §4º, da Lei Federal nº
9.096/95.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.(...)
º
§ 4 . Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Compulsando os autos, verifica-se que não há impugnação, tampouco qualquer notícia que desabone a
declaração prestada pelo partido, ou seja, de que não movimentou recursos no ano/exercício de 2018, não
havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou de bens estimáveis em
dinheiro, assim como de recebimento de valores do fundo partidário. Conforme situação sob análise, há que se
reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Posto isso, em face do cumprimento formal da exigência legal pelo partido requerente, determino imediato
arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do partido
requerente, tudo nos termos do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, c/c art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após as providências de praxe e com o trânsito em julgado, arquive-se.
Apodi/RN, 08 de outubro de 2019.
Evaldo Dantas Segundo
Juiz da 45ª Zona Eleitoral/RN
PROCESSO: 54-97.2019.6.20.0045 (Protocolo nº 10.663/2019)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2018
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC
REQUERENTE: LIBÉRIO ÉRICO LIMA MAIA DANTAS– PRESIDENTE
REQUERENTE: RENATO DE OLIVEIRA GOMES – TESOUREIRO
ADVOGADO: ALISON MAX MELO E SILVA – OAB/RN 7580
ADVOGADO: ALISON MAX MELO E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA- OAB:970/RN
MUNICÍPIO: SEVERIANO MELO/RN
SENTENÇA
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Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018,
apresentada pelo diretório municipal do partido em epígrafe, a título de prestação de contas partidária anual.
Foi publicado edital dando amplo conhecimento da declaração prestada pelo partido, tendo transcorrido o prazo
legal sem impugnação.
O cartório eleitoral juntou extrato bancário, onde consta não ter havido movimentação financeira, certificou que
não houve emissão de recibos eleitorais ou repasse de recursos do fundo partidário para o órgão municipal.
Em seguida, a área técnica do cartório eleitoral apresentou parecer conclusivo pelo arquivamento da prestação
de contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela aprovação da referida Prestação de Contas.
É o sucinto relatório. Decido.
A Declaração de ausência de movimentação de recursos está prevista no artigo 32, §4º, da Lei Federal nº
9.096/95.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
º
(...)§ 4 . Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Compulsando os autos, verifica-se que não há impugnação, tampouco qualquer notícia que desabone a
declaração prestada pelo partido, ou seja, de que não movimentou recursos no ano/exercício de 2018, não
havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou de bens estimáveis em
dinheiro, assim como de recebimento de valores do fundo partidário. Conforme situação sob análise, há que se
reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Posto isso, em face do cumprimento formal da exigência legal pelo partido requerente, determino imediato
arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas do partido
requerente, tudo nos termos do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, c/c art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após as providências de praxe e com o trânsito em julgado, arquive-se.
Apodi/RN, 08 de outubro de 2019.
Evaldo Dantas Segundo
Juiz da 45ª Zona Eleitoral/RN

47ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo n° 89-51.2019.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas – Exercício 2018 – REGULARIZAÇÃO
Interessado: PATRIOTA de Alto do Rodrigues/RN
Advogado: Mario Sérvulo Nogueira Neto (OAB/RN 7252)
DESPACHO
Recebi hoje.
Trata-se de petição do Patriota de Alto do Rodrigues/RN apresentando a declaração de ausência de
movimentação de recursos do exercício de 2018.
O Cartório eleitoral certificou a existência de prestação de contas do órgão municipal interessado referente ao
exercício de 2018, já sentenciado.
A Res. TSE nº 23.546/2017, em seu art. 59, possibilita aos partidos a regularização da situação de inadimplência
para suspensão das consequências em caso de não apresentação das contas anuais.
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem
requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no
§ 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I – pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente
superior;
II – deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III – deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV – não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V – deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Isto posto, determino pela ordem:
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a) A autuação na classe petição, conforme disposto no art. 59, II, com o apensamento dos autos nº 5139.2019.6.20.0047 ao presente protocolo;
b) A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
c) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §3º;
d) A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
e) Em caso de impugnação ao edital, deverá o cartório eleitoral juntá-la aos presentes autos e notificar
imediatamente o órgão partidário, abrindo vista para manifestação no prazo de 3 (três) dias; em seguida,
apresentada ou não a manifestação do impugnado, transcorrido o prazo, dará vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para ciência e se manifestar, querendo, sobre a impugnação;
f) Após o retorno dos autos, o processo será encaminhado ao responsável pela análise técnica que, verificando
indícios de irregularidade na prestação de contas, emitirá relatório preliminar para expedição de diligências, as
quais desde já defiro, bem como determino a intimação do prestador de contas para se pronunciar em 03 (três)
dias sob pena de preclusão, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua) defensor(a) constituído(a) por meio de
publicação no DJE;
g) Decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo a existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, o interessado deverá ser novamente intimado na pessoa de
seu advogado(a), mediante publicação no DJE para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada;
h) Ato contínuo, determino a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo
de 02 (dois) dias, e, caso o este opine pela não regularização da omissão das contas por motivo não
identificado/considerado anteriormente pelo órgão técnico, o prestador de contas será notificado para se
manifestar na forma e no prazo já descritos no item “g”;
i) ao final, voltem os autos conclusos para julgamento.
Publique-se.
Pendências/RN, 08/10/2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo n° 81-74.2019.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2018
Requerentes: DEM de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Rogério de Souza Padilha (OAB/RN 4123)
DESPACHO
Recebi hoje.
Regularmente intimado, o Requerente apresentou a documentação exigida.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015 (Minirreforma
Eleitoral), c/c § 3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de ausência de
movimentação de recursos, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e a
elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
Publique-se.
Pendências/RN, 08/10/2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo n° 70-45.2019.6.20.0047
Espécie: Prestação de Contas – Exercício 2018
Interessados: PL de Pendências e outros
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Informa o presente feito a ausência de prestação de contas do Partido Liberal do Município de Pendências/RN,
relativa ao exercício de 2018.
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Regularmente citados para apresentar a devida prestação de contas no prazo de 72 horas (fl. 04), nos termos do
Art. 30, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os interessados deixaram transcorrer o prazo concedido sem
qualquer manifestação.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, ofertaram parecer pela não prestação
das contas (fls. 07/09).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Extrai-se dos autos que o partido interessado, após não apresentar a prestação de contas do exercício financeiro
de 2018 ou Declaração de ausência de movimentação financeira no prazo legal, conforme estabelece o Art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi devidamente notificado para, em 72 horas, prestá-la, nos termos do
mencionado dispositivo, permanecendo omisso quanto ao seu dever de prestar contas.
A Resolução nº 23.546/2017, no tocante à ausência de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 reza
que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Art. 48. 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.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado
a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção
estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, em consonância com o relatório técnico e o parecer Ministerial, com fulcro nos Arts. 46, IV, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Liberal – PL, do município de
Pendências/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, determinando, de pleno direito, a suspensão, com
perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir da publicação da Sentença.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Em caso de impossibilidade de intimação dos representantes do órgão partidário, expeça-se Edital com prazo de
15 dias e publique-se no DJe e no mural do Cartório Eleitoral.
Com a devolução dos AR dos diretórios partidários, juntem-se cópias ao processo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações no Sistema SICO, ressalvando que a penalidade
é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade, e em seguida arquive-se, com
baixa nos registros.
Por fim, esclareço que deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro do órgão partidário, prevista no
art. 48, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, em atenção à decisão liminar proferida monocraticamente em
16.05.2019 pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6032,
afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as
contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito
em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei
9.096/1995.
Pendências/RN, 08/10/2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo n° 68-75.2019.6.20.0047
Espécie: Prestação de Contas – Exercício 2018
Interessados: PATRIOTA de Pendências e outros
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Informa o presente feito a ausência de prestação de contas do Patriota do Município de Pendências/RN, relativa
ao exercício de 2018.
Regularmente citados para apresentar a devida prestação de contas no prazo de 72 horas (fl. 04), nos termos do
Art. 30, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os interessados deixaram transcorrer o prazo concedido sem
qualquer manifestação.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, ofertaram parecer pela não prestação
das contas (fls. 07/09).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
Extrai-se dos autos que o partido interessado, após não apresentar a prestação de contas do exercício financeiro
de 2018 ou Declaração de ausência de movimentação financeira no prazo legal, conforme estabelece o Art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi devidamente notificado para, em 72 horas, prestá-la, nos termos do
mencionado dispositivo, permanecendo omisso quanto ao seu dever de prestar contas.
A Resolução nº 23.546/2017, no tocante à ausência de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 reza
que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Art. 48. 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.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado
a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção
estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, em consonância com o relatório técnico e o parecer Ministerial, com fulcro nos Arts. 46, IV, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Patriota – PATRI, do município de
Pendências/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, determinando, de pleno direito, a suspensão, com
perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir da publicação da Sentença.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Em caso de impossibilidade de intimação dos representantes do órgão partidário, expeça-se Edital com prazo de
15 dias e publique-se no DJe e no mural do Cartório Eleitoral.
Com a devolução dos AR dos diretórios partidários, juntem-se cópias ao processo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações no Sistema SICO, ressalvando que a penalidade
é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade, e em seguida arquive-se, com
baixa nos registros.
Por fim, esclareço que deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro do órgão partidário, prevista no
art. 48, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, em atenção à decisão liminar proferida monocraticamente em
16.05.2019 pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6032,
afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as
contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito
em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei
9.096/1995.
Pendências/RN, 08/10/2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo n° 67-90.2019.6.20.0047
Espécie: Prestação de Contas – Exercício 2018
Interessados: MDB de Pendências e outros
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Informa o presente feito a ausência de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro do Município
de Pendências/RN, relativa ao exercício de 2018.
Regularmente citados para apresentar a devida prestação de contas no prazo de 72 horas (fl. 04), nos termos do
Art. 30, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os interessados deixaram transcorrer o prazo concedido sem
qualquer manifestação.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, ofertaram parecer pela não prestação
das contas (fls. 07/09).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Extrai-se dos autos que o partido interessado, após não apresentar a prestação de contas do exercício financeiro
de 2018 ou Declaração de ausência de movimentação financeira no prazo legal, conforme estabelece o Art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi devidamente notificado para, em 72 horas, prestá-la, nos termos do
mencionado dispositivo, permanecendo omisso quanto ao seu dever de prestar contas.
A Resolução nº 23.546/2017, no tocante à ausência de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 reza
que:
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Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Art. 48. 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.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado
a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção
estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, em consonância com o relatório técnico e o parecer Ministerial, com fulcro nos Arts. 46, IV, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro –
MDB, do município de Pendências/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, determinando, de pleno direito,
a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em
testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da publicação da Sentença.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Em caso de impossibilidade de intimação dos representantes do órgão partidário, expeça-se Edital com prazo de
15 dias e publique-se no DJe e no mural do Cartório Eleitoral.
Com a devolução dos AR dos diretórios partidários, juntem-se cópias ao processo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações no Sistema SICO, ressalvando que a penalidade
é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade, e em seguida arquive-se, com
baixa nos registros.
Por fim, esclareço que deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro do órgão partidário, prevista no
art. 48, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, em atenção à decisão liminar proferida monocraticamente em
16.05.2019 pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6032,
afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as
contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito
em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei
9.096/1995.
Pendências/RN, 08/10/2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo n° 71-30.2019.6.20.0047
Espécie: Prestação de Contas – Exercício 2018
Interessados: PMN de Pendências e outros
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Informa o presente feito a ausência de prestação de contas do Partido da Mobilização Nacional do Município de
Pendências/RN, relativa ao exercício de 2018.
Regularmente citados para apresentar a devida prestação de contas no prazo de 72 horas (fl. 04), nos termos do
Art. 30, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os interessados deixaram transcorrer o prazo concedido sem
qualquer manifestação.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, ofertaram parecer pela não prestação
das contas (fls. 07/09).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Extrai-se dos autos que o partido interessado, após não apresentar a prestação de contas do exercício financeiro
de 2018 ou Declaração de ausência de movimentação financeira no prazo legal, conforme estabelece o Art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi devidamente notificado para, em 72 horas, prestá-la, nos termos do
mencionado dispositivo, permanecendo omisso quanto ao seu dever de prestar contas.
A Resolução nº 23.546/2017, no tocante à ausência de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 reza
que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Art. 48. 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.
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§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado
a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção
estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, em consonância com o relatório técnico e o parecer Ministerial, com fulcro nos Arts. 46, IV, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional –
PMN, do município de Pendências/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, determinando, de pleno direito,
a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em
testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da publicação da Sentença.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Em caso de impossibilidade de intimação dos representantes do órgão partidário, expeça-se Edital com prazo de
15 dias e publique-se no DJe e no mural do Cartório Eleitoral.
Com a devolução dos AR dos diretórios partidários, juntem-se cópias ao processo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações no Sistema SICO, ressalvando que a penalidade
é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade, e em seguida arquive-se, com
baixa nos registros.
Por fim, esclareço que deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro do órgão partidário, prevista no
art. 48, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, em atenção à decisão liminar proferida monocraticamente em
16.05.2019 pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6032,
afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as
contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito
em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei
9.096/1995.
Pendências/RN, 08/10/2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo n° 73-97.2019.6.20.0047
Espécie: Prestação de Contas – Exercício 2018
Interessados: PRB de Pendências e outros
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Informa o presente feito a ausência de prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro do Município de
Pendências/RN, relativa ao exercício de 2018.
Regularmente citados para apresentar a devida prestação de contas no prazo de 72 horas (fl. 04), nos termos do
Art. 30, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os interessados deixaram transcorrer o prazo concedido sem
qualquer manifestação.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, ofertaram parecer pela não prestação
das contas (fls. 07/09).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Extrai-se dos autos que o partido interessado, após não apresentar a prestação de contas do exercício financeiro
de 2018 ou Declaração de ausência de movimentação financeira no prazo legal, conforme estabelece o Art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi devidamente notificado para, em 72 horas, prestá-la, nos termos do
mencionado dispositivo, permanecendo omisso quanto ao seu dever de prestar contas.
A Resolução nº 23.546/2017, no tocante à ausência de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 reza
que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Art. 48. 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.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado
a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção
estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, em consonância com o relatório técnico e o parecer Ministerial, com fulcro nos Arts. 46, IV, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro – PRB,
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do município de Pendências/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, determinando, de pleno direito, a
suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em
testilha permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da publicação da Sentença.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Em caso de impossibilidade de intimação dos representantes do órgão partidário, expeça-se Edital com prazo de
15 dias e publique-se no DJe e no mural do Cartório Eleitoral.
Com a devolução dos AR dos diretórios partidários, juntem-se cópias ao processo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações no Sistema SICO, ressalvando que a penalidade
é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade, e em seguida arquive-se, com
baixa nos registros.
Por fim, esclareço que deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro do órgão partidário, prevista no
art. 48, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, em atenção à decisão liminar proferida monocraticamente em
16.05.2019 pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6032,
afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as
contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito
em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei
9.096/1995.
Pendências/RN, 08/10/2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo n° 77-37.2019.6.20.0047
Espécie: Prestação de Contas – Exercício 2018
Interessados: SD de Pendências e outros
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Informa o presente feito a ausência de prestação de contas do Solidariedade do Município de Pendências/RN,
relativa ao exercício de 2018.
Regularmente citados para apresentar a devida prestação de contas no prazo de 72 horas (fl. 04), nos termos do
Art. 30, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os interessados deixaram transcorrer o prazo concedido sem
qualquer manifestação.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, ofertaram parecer pela não prestação
das contas (fls. 07/09).
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Extrai-se dos autos que o partido interessado, após não apresentar a prestação de contas do exercício financeiro
de 2018 ou Declaração de ausência de movimentação financeira no prazo legal, conforme estabelece o Art. 28
da Resolução TSE nº 23.546/2017, foi devidamente notificado para, em 72 horas, prestá-la, nos termos do
mencionado dispositivo, permanecendo omisso quanto ao seu dever de prestar contas.
A Resolução nº 23.546/2017, no tocante à ausência de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 reza
que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Art. 48. 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.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado
a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção
estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, em consonância com o relatório técnico e o parecer Ministerial, com fulcro nos Arts. 46, IV, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Solidariedade – SD, do município de
Pendências/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, determinando, de pleno direito, a suspensão, com
perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir da publicação da Sentença.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Em caso de impossibilidade de intimação dos representantes do órgão partidário, expeça-se Edital com prazo de
15 dias e publique-se no DJe e no mural do Cartório Eleitoral.
Com a devolução dos AR dos diretórios partidários, juntem-se cópias ao processo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações no Sistema SICO, ressalvando que a penalidade
é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade, e em seguida arquive-se, com
baixa nos registros.
Por fim, esclareço que deixo de aplicar a penalidade de suspensão do registro do órgão partidário, prevista no
art. 48, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, em atenção à decisão liminar proferida monocraticamente em
16.05.2019 pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6032,
afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as
contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito
em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei
9.096/1995.
Pendências/RN, 08/10/2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo 0600002-46.2019.6.20.0047
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
47ª ZONA ELEITORAL –PENDÊNCIAS
EDITAL nº 070/2019 –47ª ZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
FAZ SABER ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 51 da
Resolução TSE nº 23.463/2015, a relação com o nome de todos os candidatos que apresentaram a Prestação
de contas ou Declaração de ausência de movimentação de recursos, referente as eleições municipais de 2016,
para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período nos termos do art. 51, §1º da
mencionada Resolução.
PROCESSO - 0600002-46.2019.6.20.0047
PARTIDO - PTN
MUNICÍPIO - Pendências/RN
CANDIDATOS - Marcio Amorim Salvino e Marcos Amorim Salvino
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Pendências, aos sete (07) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e
dezenove, eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e
subscrevi.
Luís Cláudio Bezerra Rodrigues
Chefe de Cartório
Processo 0600001-61.2019.6.20.0047
DESPACHO
Recebi hoje.
Trata-se de petição do Movimento Democrático Brasileiro de Alto do Rodrigues/RN apresentando a declaração
de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018.
O Cartório eleitoral certificou a existência de prestação de contas do órgão municipal interessado referente ao
exercício de 2018, já sentenciado.
A Res. TSE nº 23.546/2017, em seu art. 59, possibilita aos partidos a regularização da situação de inadimplência
para suspensão das consequências em caso de não apresentação das contas anuais.
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Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem
requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no
§2º do art. 48.
§1º O requerimento de regularização:
I –pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente
superior;
II –deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção
ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III –deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV –não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V –deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Isto posto, determino pela ordem:
a) A autuação na classe petição, conforme disposto no art. 59, II, com o apensamento dos autos nº 5054.2019.6.20.0047 ao presente protocolo;
b) A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
c) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §3º;
d) A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
e) Em caso de impugnação ao edital, deverá o cartório eleitoral juntá-la aos presentes autos e notificar
imediatamente o órgão partidário, abrindo vista para manifestação no prazo de 3 (três) dias; em seguida,
apresentada ou não a manifestação do impugnado, transcorrido o prazo, dará vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para ciência e se manifestar, querendo, sobre a impugnação;
f) Após o retorno dos autos, o processo será encaminhado ao responsável pela análise técnica que, verificando
indícios de irregularidade na prestação de contas, emitirá relatório preliminar para expedição de diligências, as
quais desde já defiro, bem como determino a intimação do prestador de contas para se pronunciar em 03 (três)
dias sob pena de preclusão, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua) defensor(a) constituído(a) por meio de
publicação no DJE;
g) Decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo a existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, o interessado deverá ser novamente intimado na pessoa de
seu advogado(a), mediante publicação no DJE para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente àirregularidade e/ou
impropriedade apontada;
h) Ato contínuo, determino a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo
de 02 (dois) dias, e, caso o este opine pela não regularização da omissão das contas por motivo não
identificado/considerado anteriormente pelo órgão técnico, o prestador de contas será notificado para se
manifestar na forma e no prazo já descritos no item “g”;
i) ao final, voltem os autos conclusos para julgamento.
Publique-se.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo 0600001-61.2019.6.20.0047
DESPACHO
Recebi hoje.
Trata-se de petição do Movimento Democrático Brasileiro de Alto do Rodrigues/RN apresentando a declaração
de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018.
O Cartório eleitoral certificou a existência de prestação de contas do órgão municipal interessado referente ao
exercício de 2018, já sentenciado.
A Res. TSE nº 23.546/2017, em seu art. 59, possibilita aos partidos a regularização da situação de inadimplência
para suspensão das consequências em caso de não apresentação das contas anuais.
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem
requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no
§2º do art. 48.
§1º O requerimento de regularização:
I –pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente
superior;
II –deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção
ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
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III –deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV –não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V –deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Isto posto, determino pela ordem:
a) A autuação na classe petição, conforme disposto no art. 59, II, com o apensamento dos autos nº 5054.2019.6.20.0047 ao presente protocolo;
b) A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
c) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §3º;
d) A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
e) Em caso de impugnação ao edital, deverá o cartório eleitoral juntá-la aos presentes autos e notificar
imediatamente o órgão partidário, abrindo vista para manifestação no prazo de 3 (três) dias; em seguida,
apresentada ou não a manifestação do impugnado, transcorrido o prazo, dará vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para ciência e se manifestar, querendo, sobre a impugnação;
f) Após o retorno dos autos, o processo será encaminhado ao responsável pela análise técnica que, verificando
indícios de irregularidade na prestação de contas, emitirá relatório preliminar para expedição de diligências, as
quais desde já defiro, bem como determino a intimação do prestador de contas para se pronunciar em 03 (três)
dias sob pena de preclusão, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua) defensor(a) constituído(a) por meio de
publicação no DJE;
g) Decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo a existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, o interessado deverá ser novamente intimado na pessoa de
seu advogado(a), mediante publicação no DJE para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente àirregularidade e/ou
impropriedade apontada;
h) Ato contínuo, determino a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo
de 02 (dois) dias, e, caso o este opine pela não regularização da omissão das contas por motivo não
identificado/considerado anteriormente pelo órgão técnico, o prestador de contas será notificado para se
manifestar na forma e no prazo já descritos no item “g”;
i) ao final, voltem os autos conclusos para julgamento.
Publique-se.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
Processo 0600003-31.2019.6.20.0047
DESPACHO
Recebi hoje.
Trata-se de petição do Progressistas de Carnaubais/RN apresentando a declaração de ausência de
movimentação de recursos do exercício de 2018.
O Cartório eleitoral certificou a existência de prestação de contas do órgão municipal interessado referente ao
exercício de 2018, já arquivado.
A Res. TSE nº 23.546/2017, em seu art. 59, possibilita aos partidos a regularização da situação de inadimplência
para suspensão das consequências em caso de não apresentação das contas anuais.
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem
requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no
§2º do art. 48.
§1º O requerimento de regularização:
I –pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente
superior;
II –deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção
ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III –deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV –não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V –deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Isto posto, determino pela ordem:
a) A autuação na classe petição, conforme disposto no art. 59, II;
b) A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
c) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §3º;
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d) A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
e) Em caso de impugnação ao edital, deverá o cartório eleitoral juntá-la aos presentes autos e notificar
imediatamente o órgão partidário, abrindo vista para manifestação no prazo de 3 (três) dias; em seguida,
apresentada ou não a manifestação do impugnado, transcorrido o prazo, dará vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para ciência e se manifestar, querendo, sobre a impugnação;
f) Após o retorno dos autos, o processo será encaminhado ao responsável pela análise técnica que, verificando
indícios de irregularidade na prestação de contas, emitirá relatório preliminar para expedição de diligências, as
quais desde já defiro, bem como determino a intimação do prestador de contas para se pronunciar em 03 (três)
dias sob pena de preclusão, o que deve ser feito na pessoa de seu(sua) defensor(a) constituído(a) por meio de
publicação no DJE;
g) Decorrido o prazo anteriormente citado, com ou sem manifestação do ente partidário, ou não havendo
diligência proposta pela unidade técnica de exame, esta elaborará o parecer conclusivo, ocasião em que
havendo a existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, o interessado deverá ser novamente intimado na pessoa de
seu advogado(a), mediante publicação no DJE para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente àirregularidade e/ou
impropriedade apontada;
h) Ato contínuo, determino a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer no prazo
de 02 (dois) dias, e, caso o este opine pela não regularização da omissão das contas por motivo não
identificado/considerado anteriormente pelo órgão técnico, o prestador de contas será notificado para se
manifestar na forma e no prazo já descritos no item “g”;
i) ao final, voltem os autos conclusos para julgamento.
Publique-se.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral

49ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Ref. Petição nº 2-26.2018.6.20.0049 (Protocolo nº 31.823/2017)
Requerente(a): J. J. R. R. S.
Advogado: TALES PINHEIRO BELÉM, OAB/RN 7012
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de PETIÇÃO na qual a pessoa de J. J. R. R. S., condenado ao pagamento de multa no montante de R$
4.741,40 (Quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), pleiteia o parcelamento, nos
termos do art. 11, §§7º, 8º e 11, da Lei nº 9.504/97.
Com manifestação prévia do Ministério Público Eleitoral (fls. 110), manifestando-se pelo deferimento do pedido
de parcelamento da multa eleitoral aplicada nos autos em quatro (04) vezes, vieram-me conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Após o advento da Lei nº 12.034/2009 a Lei Eleitoral passou a conter dispositivo que possibilita ao próprio
judiciário efetivar o parcelamento de multa aplicada, como bem assim preceitua seu art. 11, §11, in verbis:
Art. 11 – omissis
[...]
§11 A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o §8º deste artigo, as regras de parcelamento
previstas na legislação tributária federal.
De fato que o texto legal faz menção a parcelamento que poderá ser feito pela própria Justiça Eleitoral, devendo
ser interpretado como sendo possível de aplicação pela autoridade que aplicou a multa, no caso em tela, o Juízo
Eleitoral da 49ª Zona – Mossoró/RN, ou por aquela que processa possível execução fiscal.
Reiteradamente os tribunais eleitorais pátrios tem reconhecido a possibilidade de tal parcelamento, conforme
arestos transcritos abaixo:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DA VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA ATOS, DECISÕES OU DESPACHOS DOS JUÍZES
ELEITORAIS (ART. 265 DO CÓDIGO ELEITORAL). PEDIDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA
DA LEI Nº 10.522/02 AO PARCELAMENTO DAS PENAS DE MULTA APLICADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL
(ART. 11 §§8º E 11, DA LEI Nº 9.504/97, ACRESCENTADOS PELA LEI Nº 12.034/2009). VIABILIDADE DO
FRACIONAMENTO DESDE QUE SUA CONCESSÃO NÃO DESCARACTERIZE O CARÁTER SANCIONADOR
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DA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES, TOTALIZANDO UMA DÍVIDA DE GRANDE MONTA. RECURSO
PROVIDO PARA DEFERIR O PARCELAMENTO EM DEZ VEZES.
(TRE-SP - RE nº 5790-84.2010.6.26.0000/Ilha Bela/SP – Relator: Penteado Navarro – DJ 16/12/2010)
EMENTA: RECURSO INTERPOSTO – DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL – APLICAÇÃO
DE MULTA – FASE EXECUTÓRIA – RECORRENTE QUE PRETENDE O PARCELAMENTO DA MULTA
ELEITORAL EM 60 (SESSENTA) PRESTAÇÕES MENSAIS – POSSIBILIDADE – ART. 10 DA LEI N.
12.034/2009 – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE –
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
(TRE-SC - RE nº 9981846-57.2008.6.26.0015/Indaial/SC – Relator: Nelson Maia Peixoto – Sessão 30/11/2011)
E M E N T A - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
FÍSICA. ART. 23, § 1.º, INCISO I, E § 3.º, DA LEI N.º 9.504/97. INTERPOSIÇÃO PELA PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PERANTE ESTE TRIBUNAL REGIONAL. TEMPESTIVIDADE. JULGADO DO
COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS. ATOS PROCESSUAIS APROVEITADOS.
DECADÊNCIA AFASTADA. PARTE LEGÍTIMA. DOAÇÃO ACIMA DOS 10% DO FATURAMENTO BRUTO DO
ANO ANTERIOR AO PLEITO. MULTA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
[...]
Correto o parcelamento da multa, nesta jurisdição, a teor da Lei n.º 12.034/2009, que introduziu o § 11 ao art. 11
da Lei n.º 9.504/97, permitindo o parcelamento segundo as regras previstas na legislação tributária federal e,
dentre elas, está a Lei n.º 10.522/02, que trata da possibilidade de parcelamento de débitos perante a Fazenda
Nacional em até sessenta vezes.
(TRE-MS - RE nº 36192/Dourados/MS – Relator: Amaury da Silva Kuklinski – DJE 15/02/2012 – p.6)
Não resta dúvida, pois, quanto à competência deste Juízo em processar e julgar o parcelamento pretendido e
acompanhar o seu cumprimento, na forma da lei tributária federal, sendo aplicável, no presente caso, o disposto
no art. 11, § 8º, inciso III, da Lei nº 9.504/97, a qual prevê, a possibilidade de parcelamento em até 60 (sessenta)
parcelas, desde que não ultrapasse o limite de 10% da renda do devedor
Alie-se o fato de que o não deferimento neste instante poderia implicar em uma sequência de atos posteriores
(inscrição em dívida, execução fiscal e todo o processo decorrente, dentre outros) os quais demandariam um
custo maior tanto para a União quanto para o judiciário eleitoral, custo este reconhecidamente menor se deferido
desde logo o parcelamento pleiteado.
Ressalte-se ainda que o parcelamento a ser deferido deve manter o caráter sancionatório da multa aplicada, sem
desconsiderar a capacidade de adimplência por parte do (a) requerente, o qual, voluntariamente, requereu tal
parcelamento, antes mesmo do decurso do prazo que lhe foi concedido para o pagamento da multa. Reconheço,
portanto, como justo o número de 10 (dez) parcelas, proposta pelo (a) requerente.
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido de parcelamento formulado pela pessoa física de J. J. R. R. S., com
fundamento no art. 11, §§ 8º, inciso III e 11, da Lei nº 9.504/97, dividindo o pagamento da multa aplicada em 04
(quatro) parcelas, a serem cobradas conforme previsto na legislação eleitoral, com vencimento no último dia útil
de cada mês, atualizando-se cada parcela com a aplicação de juros na forma determinada no art. 13, caput, da
Lei nº 10.522/2002, sem cumulação de multas, se pagas até o vencimento.
Considera-se o parcelamento homologado após a quitação da primeira parcela, devendo o feito permanecer
suspenso até final pagamento, ficando o requerente cientificado da responsabilidade de comparecer
mensalmente, para recolher a Guia de Recolhimento correspondente, com os encargos aplicáveis.
Com o pagamento da primeira parcela, trasladem-se as peças a partir das fls. 105, mantendo-se cópia no
presente feito, autuando-se como Processo Administrativo, o qual servirá, exclusivamente, para o
acompanhamento do parcelamento deferido, arquivando-se, na hipótese, o presente.
Observado o descumprimento no pagamento de qualquer das parcelas até o vencimento, intime-se o(a)
requerente para pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento do parcelamento concedido,
inscrição em dívida ativa e cobrança mediante executivo fiscal por parte da União.
Comunicações e registros necessários.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Mossoró/RN, 08 de setembro de 2019.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª ZE

51ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EXECUÇÃO PENAL N.º 47-87.2019.6.20.0051
APENADO: EDIVAL DA SILVA
ADVOGADO: JOÃO PAULO MENDES SALES – OAB/RN 12.364
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DESPACHO
Intime-se o(a) apenado(a) pessoalmente e por meio de seu advogado para cumprir a sentença, o(a) qual terá o
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do mandado, para efetuar o pagamento da multa aplicada, em
favor do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), bem como, no prazo de 20 (vinte) dias, recolher o valor da
prestação pecuniária, na quantia de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), com destino ao HOSPITAL E
MATERNIDADE BELARMINA MONTE, entidade filantrópica, localizado na Rua Cel. Estevam Moura, 237,
Centro, nesta cidade, com cuja direção deverá o(a) apenado(a) obter lista de material necessário às atividades
daquela instituição, para, no limite da prestação pecuniária, mediante recibo a ser juntado a estes autos, efetivar
a aquisição de material e entrega dele àquela entidade.
ADVIRTA-SE o(a) apenado(a) de que a falta de cumprimento da(s) pena(s) restritiva(s) de direito, sem motivo
justificável, ensejará a conversão em pena privativa de liberdade, em conformidade com o art. 181, da Lei n.º
7.210/1984, c/c o art. 44, do Código Penal.
São Gonçalo do Amarante (RN), 8 de outubro de 2019.
Odinei W. Draeger
Juiz Eleitoral

52ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Prestação de Contas n° 92-25.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social – PROS (Parazinho/RN)
Advogado(a): Carlos Antônio Bandeira Cacho(OAB/RN n° 2610)
NOTIFICAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.
NOTIFICA o Partido Republicano da Ordem Social – PROS de Parazinho/RN para, no prazo de prazo de 03
(três) dias, prestar as contas do exercício financeiro de 2017 através do Sistema de Prestação de Contas Anual
da Justiça Eleitoral – SPCA, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos nove dias do mês de
outubro do ano de dois mil e dezenove (09/10/2019). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório
Prestação de Contas n° 61-05.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Republicano Progressista – PRP (Caiçara do Norte/RN)
Advogado(a): Estéferson Ubarana Gomes da Silva (OAB/RN n° 9979) e Darlyelson Carlos Dias B. Dos Santos
(OAB/RN n° 16116)
NOTIFICAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.
NOTIFICA o Partido Republicano Progressista – PRP de Caiçara do Norte/RN para, no prazo de prazo de 03
(três) dias, prestar as contas do exercício financeiro de 2017 através do Sistema de Prestação de Contas Anual
da Justiça Eleitoral – SPCA, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos nove dias do mês de
outubro do ano de dois mil e dezenove (09/10/2019). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório
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Prestação de Contas n° 56-80.2018.6.20.0052
Requerente: Partido da Mobilização Nacional – PMN (Caiçara do Norte/RN)
Advogado(a): Aldemir Elias de Morais Júnior (OAB/RN n° 6605)
NOTIFICAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.
NOTIFICA o Partido da Mobilização Nacional – PMN de Caiçara do Norte/RN para, no prazo de prazo de 03
(três) dias, prestar as contas do exercício financeiro de 2017 através do Sistema de Prestação de Contas Anual
da Justiça Eleitoral – SPCA, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos nove dias do mês de
outubro do ano de dois mil e dezenove (09/10/2019). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório
Prestação de Contas n° 71-49.2018.6.20.0052
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (Galinhos/RN)
Advogado(a): Marco Polo Camara Batista da Trindade (OAB/RN n° 3614)
NOTIFICAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.
NOTIFICA o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Galinhos/RN para, no prazo de prazo de 03
(três) dias, prestar as contas do exercício financeiro de 2017 através do Sistema de Prestação de Contas Anual
da Justiça Eleitoral – SPCA, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos nove dias do mês de
outubro do ano de dois mil e dezenove (09/10/2019). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório
Prestação de Contas n° 68-94.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social – PROS (Galinhos/RN)
Advogado(a): Marco Polo Camara Batista da Trindade (OAB/RN n° 3614)
NOTIFICAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Sr. JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA, MM juiz desta 52ª Zona Eleitoral, na
forma da lei, etc.
NOTIFICA o Partido Republicano da Ordem Social – PROS de Galinhos/RN para, no prazo de prazo de 03 (três)
dias, prestar as contas do exercício financeiro de 2017 através do Sistema de Prestação de Contas Anual da
Justiça Eleitoral – SPCA, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
CUMPRA-SE.
Dada e passada nesta Cidade de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, aos nove dias do mês de
outubro do ano de dois mil e dezenove (09/10/2019). Eu, ____________________(Ilany Kathariny Costa de
Andrade), Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo DE ORDEM do Exmo. Juiz desta 52ª Zona Eleitoral.
ILANY KATHARINY COSTA DE ANDRADE
Chefe de Cartório
Ref.: Prestação de Contas n° 41-14.2018.6.20.0052
Requerente: Democracia Cristã – DC (São Bento do Norte/RN)
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Presidente: Faísa Padilha Pereira
Tesoureiro(a): Aldivan Rodrigues do Nascimento
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Democracia Cristã – DC de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 03, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 04.
Foi proferido Despacho a fl. 05-05v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-09).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 11).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do
DEMOCRACIA CRISTÃ – DC de São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em
que o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte
ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo
Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 44-66.2018.6.20.0052
Requerente: Patriota (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Lindemberg Torres de Andrade
Tesoureiro(a): Vanuzia Genesio de Andrade Morais
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Patriota de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 03, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 04.
Foi proferido Despacho a fl. 05-05v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-09).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 11).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
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Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PATRIOTA de
São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno
direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal permanecer
omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal, bem como
a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 50-73.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Social Democrático – PSD (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Claudio Henrique Gomes Pereira
Tesoureiro(a): Fabiano Henrique Padilha Pereira
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido Social Democrático – PSD de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 03, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 04.
Foi proferido Despacho a fl. 05-05v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-10).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 12).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em
que o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte
ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo
Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
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Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 52-43.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Edmilson Batista de Assis
Tesoureiro(a): Virgilio Eder Batista de Assis
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Bento do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 03, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 04.
Foi proferido Despacho a fl. 05-05v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-09).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 11).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de São Bento do Norte/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em
que o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte
ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo
Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 55-95.2018.6.20.0052
Requerente: Patriota (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: Endson Torres da Silva
Tesoureiro(a): Joyce Maiara Silva de Souza
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Patriota de Caiçara do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 04, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 05.
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Foi proferido Despacho a fl. 06-06v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 09-10).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 12).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PATRIOTA de
Caiçara do Norte/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno direito,
com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal permanecer omisso,
caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal, bem como a
devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos
os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 63-72.2018.6.20.0052
Requerente: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: Emilson Luiz Costa e Silva
Tesoureiro(a): Kleiton Gomes de Almeida
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Caiçara do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 03, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 04.
Foi proferido Despacho a fl. 05-05v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-09).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 11).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO DA
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SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB de Caiçara do Norte/RN, referente ao Exercício de 2017, como
NÃO PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo
em que o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do
Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 64-57.2018.6.20.0052
Requerente: Partido dos Trabalhadores – PT (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: Lucas Toshio Kobayashi
Tesoureiro(a): Marcelo da Silva Câmara
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido dos Trabalhadores – PT de Caiçara do Norte/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 03, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 04.
Foi proferido Despacho a fl. 05-05v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-10).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 12).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
DOS TRABALHADORES – PT de Caiçara do Norte/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO
PRESTADAS, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em
que o diretório municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte
ao término do prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo
Partidário que lhe forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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Ref.: Prestação de Contas n° 67-12.2018.6.20.0052
Requerente: Partido da República – PR (Galinhos/RN)
Presidente: Afranio Reis Cavalcante
Tesoureiro(a): Felipe Onofre Moura da Silva
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido da República – PR de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 05, tendo o prazo transcorrido in albis.
Foi proferido Despacho a fl. 07-07v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 10-12).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 14).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO DA
REPÚBLICA – PR de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e SUSPENDO, de
pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório municipal
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo legal,
bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem
entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 70-64.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Social Democrático – PSD (Galinhos/RN)
Presidente: Ricardo de Santana Araujo
Tesoureiro(a): Edmilson Dias Tavares
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido Social Democrático – PSD de Galinhos/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 04, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 05.
Foi proferido Despacho a fl. 06-06v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 09-10).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 11).
É o relatório. Decido.
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A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Galinhos/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e
SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do
prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 97-47.2018.6.20.0052
Requerente: Partido dos Trabalhadores – PT (Parazinho/RN)
Presidente: Amauri Reginaldo da Rocha
Tesoureiro(a): Romeika Priscila de Andrade
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da omissão de prestação de contas anuais referente ao exercício financeiro de
2017 por parte do Partido dos Trabalhadores – PT de Parazinho/RN.
O Cartório Eleitoral expediu notificação de fl. 03, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de fl. 04.
Foi proferido Despacho a fl. 05-05v, no qual foi determinado a expedição de ofícios aos diretórios estadual e
nacional para procederem à imediata suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário ao diretório municipal.
Foram juntados aos autos os extratos bancários e informações a respeito da emissão de recibos de doação e do
repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 08-10).
Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral proferiu parecer opinando pelo julgamento das contas como
não prestadas (fl. 12).
É o relatório. Decido.
A partir dos documentos e informações acostados aos autos, verifica-se que o partido político em tela
efetivamente não apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, desobedecendo o dever
legal previsto no art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015, omitindo-se mesmo após regular notificação.
Ressalte-se que o dever de prestar contas subsiste ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do § 2º, do art. 28, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015, as contas devem ser
julgadas como não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no art. 48, caput e § 2º da referida
resolução.
Pelo exposto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, notadamente no art. 46, inciso IV,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e no art. 37-A da Lei 9.096/1997, julgo as contas do PARTIDO
DOS TRABALHADORES – PT de Parazinho/RN, referente ao Exercício de 2017, como NÃO PRESTADAS, e
SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo em que o diretório
municipal permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do
prazo legal, bem como a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe
forem entregues, distribuídos os repassados.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do partido omisso. Registre-se no SADP e no
livro de sentenças do cartório eleitoral.
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Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE, ressalvando que a
penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do
Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado e cumpridas as disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 28-15.2018.6.20.0052
Requerente: Democratas (Parazinho/RN)
Advogado(a): Thiago Gomes da Silva (OAB/RN n° 15307)
SENTENÇA
O Democratas – DEM de Parazinho/RN, através de advogado, apresentou a este Juízo Eleitoral declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros relativa ao exercício de 2017.
Decorrido in albis o prazo editalício para os eventuais interessados impugnarem a referida declaração (fl. 03-v), o
Cartório Eleitoral juntou aos autos informações relativas a extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fls. 06-09).
A Unidade Técnica de Exames de Contas Eleitorais se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas (fl.
10), tendo em vista a existência de débito decorrente de tarifa de manutenção de conta bancária, de valor ínfimo.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, opinando pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 12).
Por fim, foram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
A prestação de contas é dever para todos aqueles que recebem recursos do Erário, nisto inclusos os partidos
políticos, que, muito embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, recebem, por exemplo, quotas do Fundo
Partidário.
Dispõe o art. 32, caput e § 4º da Lei nº 9.096/95, c/c o art. 28, caput, e § 3º, da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
que o partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, e, em se tratando de órgãos partidários municipais que
não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, é facultada a apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos no mesmo prazo.
Isto esclarecido, e após compulsar os autos, tenho que assiste razão às considerações exaradas pela Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, uma vez que a existência de débito decorrente de
tarifa de manutenção de conta bancária, de valor ínfimo, é uma impropriedade meramente formal, irrelevante
para a análise da regularidade das contas partidárias.
Ademais, não há evidência de recebimento de valores do fundo partidário, e sequer houve impugnação nos
autos, o que reforça a higidez da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, com fulcro no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo PRESTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do exercício 2017 do partido político em epígrafe.
Registre-se no Livro de Sentenças e no SADP. Publique-se no DJE para ciência do requerente e seu advogado.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral. Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO as informações
pertinentes. Cumpridas as providências citadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 78-41.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Popular Socialista (Pedra Grande/RN)
Advogado(a): Camila Lima Guerreiro (OAB/RN n° 9747)
SENTENÇA
O Partido Popular Socialista – PPS de Pedra Grande/RN, através de advogado, apresentou a este Juízo Eleitoral
declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros relativa ao exercício de 2017.
Foi proferido o Despacho de fl. 06-06v.
Decorrido in albis o prazo editalício para os eventuais interessados impugnarem a referida declaração (fl. 09), o
Cartório Eleitoral juntou aos autos informações relativas a extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fls. 10-12).
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A Unidade Técnica de Exames de Contas Eleitorais se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas (fl.
13), tendo em vista a sua intempestividade e a existência de débito decorrente de tarifa de inativação de conta
bancária, de valor ínfimo.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, opinando pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 15).
Por fim, foram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
A prestação de contas é dever para todos aqueles que recebem recursos do Erário, nisto inclusos os partidos
políticos, que, muito embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, recebem, por exemplo, quotas do Fundo
Partidário.
Dispõe o art. 32, caput e § 4º da Lei nº 9.096/95, c/c o art. 28, caput, e § 3º, da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
que o partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, e, em se tratando de órgãos partidários municipais que
não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, é facultada a apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos no mesmo prazo.
Isto esclarecido, e após compulsar os autos, tenho que assiste razão às considerações exaradas pela Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, uma vez que a apresentação após o prazo legal e
a existência de débito decorrente de tarifa de inativação de conta bancária, de valor ínfimo, é uma impropriedade
meramente formal, irrelevante para a análise da regularidade das contas partidárias.
Ademais, não há evidência de recebimento de valores do fundo partidário, e sequer houve impugnação nos
autos, o que reforça a higidez da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, com fulcro no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo PRESTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do exercício 2017 do partido político em epígrafe.
Registre-se no Livro de Sentenças e no SADP. Publique-se no DJE para ciência do requerente e seu advogado.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral. Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO as informações
pertinentes. Cumpridas as providências citadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 81-93.2018.6.20.0052
Requerente: Partido Socialista Brasileiro (Pedra Grande/RN)
Advogado(a): Estéferson Ubarana Gomes da Silva (OAB/RN n° 9979) e Darlyelson Carlos Dias B. Dos Sanos
(OAB/RN n° 16116)
SENTENÇA
O Partido Socialista Brasileiro – PSB de Pedra Grande/RN, através de advogado, apresentou a este Juízo
Eleitoral declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros relativa ao exercício de 2017.
Foi proferido o Despacho de fl. 07-07v.
Decorrido in albis o prazo editalício para os eventuais interessados impugnarem a referida declaração (fl. 10), o
Cartório Eleitoral juntou aos autos informações relativas a extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de
recursos do Fundo Partidário (fls. 11-13).
A Unidade Técnica de Exames de Contas Eleitorais se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas (fl.
14), tendo em vista a sua intempestividade e a existência de débito decorrente de tarifa de inativação de conta
bancária, de valor ínfimo.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, opinando pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 16).
Por fim, foram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
A prestação de contas é dever para todos aqueles que recebem recursos do Erário, nisto inclusos os partidos
políticos, que, muito embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, recebem, por exemplo, quotas do Fundo
Partidário.
Dispõe o art. 32, caput e § 4º da Lei nº 9.096/95, c/c o art. 28, caput, e § 3º, da Resolução TSE n.º 23.464/2015,
que o partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, e, em se tratando de órgãos partidários municipais que
não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, é facultada a apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos no mesmo prazo.
Isto esclarecido, e após compulsar os autos, tenho que assiste razão às considerações exaradas pela Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, uma vez que a apresentação após o prazo legal e
a existência de débito decorrente de tarifa de inativação de conta bancária, de valor ínfimo, é uma impropriedade
meramente formal, irrelevante para a análise da regularidade das contas partidárias.
Ademais, não há evidência de recebimento de valores do fundo partidário, e sequer houve impugnação nos
autos, o que reforça a higidez da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Isto posto, com fulcro no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, julgo PRESTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do exercício 2017 do partido político em epígrafe.
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Registre-se no Livro de Sentenças e no SADP. Publique-se no DJE para ciência do requerente e seu advogado.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral. Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO as informações
pertinentes. Cumpridas as providências citadas, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 13-12.2019.6.20.0052
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (São Bento do Norte/RN)
Presidente: Edmilson Batista de Assis
Tesoureiro(a): Virgilio Eder Batista de Assis
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Partido
Trabalhista Brasileiro – PTB de São Bento do Norte/RN referente às Eleições Gerais 2018, em desrespeito ao
disposto nos art. 49, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha relativa às Eleições Gerais 2018, ou da sua
ausência, nos termos do art. 52, §6° da Resolução TSE nº 23.553/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) a instrução dos autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações
relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e
com os demais dados disponíveis;
b) a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emitir parecer no prazo de 02 (dois) dias;
c) ao final, voltem os autos conclusos para julgamento.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 30-48.2019.6.20.0052
Interessado: Movimento Democrático Brasileiro – MDB (Galinhos/RN)
Presidente: Egidio Dantas de Medeiros Filho
Tesoureiro(a): Mario Helison da Silva Lima
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Galinhos/RN referente às Eleições Gerais 2018, em desrespeito ao
disposto nos art. 49, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha relativa às Eleições Gerais 2018, ou da sua
ausência, nos termos do art. 52, §6° da Resolução TSE nº 23.553/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) a instrução dos autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações
relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e
com os demais dados disponíveis;
b) a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emitir parecer no prazo de 02 (dois) dias;
c) ao final, voltem os autos conclusos para julgamento.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 53-91.2019.6.20.0052
Interessado: Patriota (Pedra Grande/RN)
Presidente: Francisco Xavier de Lima
Tesoureiro(a): Alessandra Santana dos Anjos
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DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Patriota
de Pedra Grande/RN referente às Eleições Gerais 2018, em desrespeito ao disposto nos art. 49, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha relativa às Eleições Gerais 2018, ou da sua
ausência, nos termos do art. 52, §6° da Resolução TSE nº 23.553/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) a instrução dos autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações
relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e
com os demais dados disponíveis;
b) a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emitir parecer no prazo de 02 (dois) dias;
c) ao final, voltem os autos conclusos para julgamento.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 72-34.2018.6.20.0052
Interessado: Avante (Pedra Grande/RN)
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Avante de
Pedra Grande//RN referente ao exercício financeiro de 2017, em atendimento ao art. 32 da Lei nº 9.096/1995,
regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas
relativa ao exercício 2017 ou declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme certidão de fl. 08,
nos termos do art. 30, III e IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 76-71.2018.6.20.0052
Interessado: Partido Trabalhista Cristão (Pedra Grande/RN)
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Partido
Trabalhista Cristão de Pedra Grande//RN referente ao exercício financeiro de 2017, em atendimento ao art. 32
da Lei nº 9.096/1995, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas
relativa ao exercício 2017 ou declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme certidão de fl. 05,
nos termos do art. 30, III e IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
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c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 82-78.2018.6.20.0052
Interessado: Partido Social Cristão (Pedra Grande/RN)
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Partido
Social Cristão de Pedra Grande//RN referente ao exercício financeiro de 2017, em atendimento ao art. 32 da Lei
nº 9.096/1995, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas
relativa ao exercício 2017 ou declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme certidão de fl. 05,
nos termos do art. 30, III e IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 86-18.2018.6.20.0052
Interessado: Solidariedade (Pedra Grande/RN)
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do
Solidariedade de Pedra Grande//RN referente ao exercício financeiro de 2017, em atendimento ao art. 32 da Lei
nº 9.096/1995, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas
relativa ao exercício 2017 ou declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme certidão de fl. 07,
nos termos do art. 30, III e IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
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São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 95-77.2018.6.20.0052
Interessado: Partido Social Democrático (Parazinho/RN)
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Partido
Social Democrático – PSD de Parazinho/RN referente ao exercício financeiro de 2017, em atendimento ao art. 32
da Lei nº 9.096/1995, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas
relativa ao exercício 2017 ou declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme certidão de fl. 07,
nos termos do art. 30, III e IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
Ref.: Prestação de Contas n° 122-26.2019.6.20.0052
Interessado: Partido Popular Socialista – PPS (Pedra Grande/RN)
Presidente: Simião Pereira de Lima
Tesoureiro: Ana Karolayne Rodrigues de Lima
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Partido
Popular Socialista – PPS de Pedra Grande/RN referente ao exercício financeiro de 2018, em atendimento ao art.
32 da Lei nº 9.096/1995, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas
relativa ao exercício 2018 ou declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme certidão de fl. 05,
nos termos do art. 30, III e IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
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Ref.: Prestação de Contas n° 141-32.2019.6.20.0052
Interessado: Podemos (Caiçara do Norte/RN)
Presidente: João Maria da Silva Torres
Tesoureiro: Ryan da Costa Almeida
DESPACHO
Trata-se de Informação prestada pelo Cartório Eleitoral acerca da ausência da prestação de contas do Podemos
de Caiçara do Norte/RN referente ao exercício financeiro de 2018, em atendimento ao art. 32 da Lei nº
9.096/1995, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Tendo em vista que o partido em questão, regularmente notificado, não apresentou a prestação de contas
relativa ao exercício 2018 ou declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme certidão de fl. 05,
nos termos do art. 30, III e IV da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao partido;
b) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º, §2º,
bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário;
c) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
d) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias;
e) Por fim, faça-se conclusão para julgamento.
Expeçam-se Ofícios para os diretórios nacional e regional do partido dando ciência da suspensão do repasse
das quotas do Fundo Partidário, através dos respectivos endereços eletrônicos informados à Justiça Eleitoral.
Diligencie-se. Publique-se.
São Bento do Norte/RN, 08 de outubro de 2019.
JOÃO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
Juiz Eleitoral
EDITAL nº 18/2019 - 52ª ZE
A Sra. Ilany Kathariny Costa de Andrade, Chefe de Cartório da 52ª Zona Eleitoral, Circunscrição do Rio Grande
do Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Bressan de Souza, na forma
da lei,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 59 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, a relação com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a Prestação de Contas referente às Eleições Gerais de 2018, para fins de
ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias,
nos termos do art. 59, §1° da referida resolução.
MUNICÍPIO
PARTIDO
PROCESSO
RESPONSÁVEL/CARGO
Parazinho/RN
PSB
58-16.2019.6.20.0052
Rildo Câmara/Presidente
Wellington Raimundo da Silva/Tesoureiro(a)
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste
município de São Bento do Norte/RN, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.
Ilany Kathariny Costa de Andrade
Chefe de Cartório
EDITAL nº 19/2019 - 52ª ZE
A Sra. Ilany Kathariny Costa de Andrade, Chefe de Cartório da 52ª Zona Eleitoral, Circunscrição do Rio Grande
do Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. João Henrique Bressan de Souza, na forma
da lei,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 45,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao Exercício de
2016, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital,
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apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
MUNICÍPIO
PARTIDO PROCESSO
RESPONSÁVEL/CARGO
Galinhos/RN
PCdoB
95-43.2019.6.20.0052
George de Oliveira Pessoa/Presidente
Janaína Crisanto de Morais Pessoa/Tesoureiro
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste
município de São Bento do Norte/RN, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.
Ilany Kathariny Costa de Andrade
Chefe de Cartório

54ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Processo 0600004-92.2019.6.20.0054
index: AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528)-0600004-92.2019.6.20.0054-[Inscrição Fraudulenta]-RIO GRANDE
DO NORTE-IPANGUAÇU
JUSTIÇA ELEITORAL 054ª ZONA ELEITORAL DE ASSÚ RN
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0600004-92.2019.6.20.0054 / 054ª ZONA ELEITORAL DE ASSÚ RN
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RÉU: ANTONIO FELISBERTO DA FONSECA
Advogado do(a) RÉU: SAMARA FERNANDES DE LIRA HONORIO - RN14090
DECISÃO Estando a conduta típica narrada na denúncia, e não havendo causa evidente de exclusão da
tipicidade ou causa para absolvição sumária, mantenho a decisão de recebimento da denúncia, dando
continuidade ao andamento processual. Aprazo audiência de instrução para o dia 07 de novembro de 2019, às
09h, a ser realizada na sala de audiências da 1ª Vara da Comarca de Assu, no Forum João Celso Filho (ao lado
do Forum Eleitoral), devendo o cartório providenciar a intimação das partes, bem como das testemunhas por si
arroladas. Cumpra-se. Local e data no ID. ALINE DANIELE BELÉM CORDEIRO LUCAS Juíza da 54ª ZE

58ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAL Nº 13/2019
O Exmo. Dr. FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO, Juiz Eleitoral desta 58ª Zona de Mossoró, circunscrição
do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, nos termos do art. 45, inciso I, da
Res. TSE nº 23.546/2017, que os partidos políticos listados no Anexo Único (abaixo), por seus dirigentes nos
municípios de Baraúna e Serra do Mel, apresentaram declarações de ausência de movimentação de recursos no
exercício de 2018, conforme previsto no art. 32, §4º, da Lei dos Partidos Políticos e art. 28, §3º, da supracitada
Resolução.
A partir da data de publicação deste Edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RN, passa a correr o prazo de
03 (três) dias para impugnação, o que pode ser feito por qualquer interessado, por meio de petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no exercício de 2018 pelo partido impugnado.
E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital que vai assinado por mim, FLÁVIO
CÉSAR BARBALHO DE MELLO, Juiz Eleitoral da 58ª Zona. Dado e passado nesta cidade, aos 24 (vinte e
quatro) dias do mês de Setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) Eu,__________________ (Jailson
Cardoso da Costa), Chefe de Cartório Eleitoral desta 58ª Zona, digitei e conferi.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz Eleitoral – 58ª ZE
EDITAL Nº 13/2019 58ZE
ANEXO ÚNICO
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RELAÇÃO DE PARTIDOS QUE APRESENTARAM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2018
PARTIDO
MUNICÍPIO PROCESSO
PRESIDENTE
TESOUREIRO
PARTIDO
DA BARAÚNA
20ANTONIO
CLEBER LIMA DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL 83.2019.6.20.0058
CARLOS DE LIRA SILVA
PMN
PARTIDO
DEMOCRACIA BARAÚNA
19HIGINO
ARICLENES
CRISTÃ -DC
98.2019.6.20.0058
EVARISTO
DE FERREIRA
DA
ALMEIDA
SILVA
PARTIDO SOLIDARIEDADE SERRA DO 18MOARDO COSTA ERILIANE DE LIMA
- SD
MEL
16.2019.6.20.0058
DE MACEDO
MOURA
DE
MACÊDO
EDITAL DE IMPUGNAÇÃO Nº 17/2019
PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES DE 2018
PRAZO: 3 DIAS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO, JUIZ ELEITORAL DA 58ª
ZONA ELEITORAL, DA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DE MOSSORÓ, DO ESTADO DE 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 das Eleições Gerais de 2018 dos partidos políticos abaixo nominados, as
quais estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes2018/prestacao-de-contas-1/prestacao-de-contas-eleicoes-2018, ficando cientes que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3
(três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
ITEM PARTIDO
MUNICÍPIO
PROTOCOLO
PROCESSO
1
Partido
Movimento
Democrático Baraúna-RN
22.137/2018
109-43.2018.6.20.0058
Brasileiro - MDB
DADO E PASSADO, nesta cidade de Mossoró, em 04 de Outubro de 2019. Eu, Jailson Cardoso da Costa, Chefe
de Cartório, expedi e conferi o presente edital.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz Eleitoral – 58ª ZE
PROCESSO Nº: 650-47.2016.6.20.0058
PROTOCOLO Nº: 76.397/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: WAGNER SILVA DE SOUZA – CANDIDATO A VEREADOR
MUNICÍPIO: BARAÚNA/ RN
ADVOGADO: PEDRO FERNANDES DE QUEIROZ JUNIOR, OAB/RN N° 6.452
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas de Wagner Silva de Souza, referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros nas Eleições Municipais de 02 de outubro de 2016.
Publicado edital, transcorreu o prazo legal sem que houvesse impugnação em face das contas apresentadas (fls.
37/38).
às fls. 41, foi juntada petição do causídico renunciando ao mandato outorgado.
Pessoalmente intimado (mandado às fls. 45) para constituir advogado, bem como se manifestar acerca de
indícios de irregularidades identificados na prestação de contas, o candidato permaneceu inerte, conforme
certidão de fls. 47.
A Unidade Técnica e o Ministério Publico Eleitoral opinaram pela declaração da ausência de prestação das
contas, conforme fls. 48/49-v e fls. 51, respectivamente.
Novamente intimado, o prestador de contas apresentou manifestação e documentos complementares, às fls.
53/64.
Após análise final da documentação apresentada, a Unidade Técnica do Cartório Eleitoral opinou pela aprovação
das contas com ressalvas, conforme fls. 66/67-v.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral também pugnou pela aprovação das contas com ressalvas
(69/71).
Brevíssimo relatório.
Conclusos para julgamento, decido.
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2. FUNDAMENTOS – INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL – RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015
C/C LEI Nº 9.504/1997
A finalidade principal da prestação de contas é verificar a regularidade na arrecadação e aplicação dos recursos
de campanha feitas ao longo do período eleitoral, com o intuito de preservar a transparência das transações
financeiras dos candidatos e dos partidos políticos, por consequência, impedir a ocorrência do caixa dois e
outros ilícitos.
O tema de prestação de contas de candidatos e partidos políticos que concorreram às Eleições 2016 encontra-se
disposto na Lei nº 9.504/97 e Resolução nº 23.463/15.
No art. 28, § 11, da referida lei, existe previsão das contas serem prestadas no modo simplificado:
§ 11. Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de cinquenta mil eleitores, a prestação de
contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os §§ 9o e 10.(Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)
Tanto Serra do Mel, como Baraúna, municípios pertencentes à 58ª Zona Eleitoral, tem menos de 50.000
eleitores, sendo, portanto, a regra, prestação de contas simplificada.
Por sua vez, o art. 59, da Resolução nº 23.463/15 informa os documentos que devem ser apresentados na
prestação de contas simplificada. Ressalta que são alguns documentos do inciso II, do art. 48, quais sejam, os
referentes às alíneas “a”, “b”, “d”, “f”:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha;
(...)
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha constituídas
por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
(...)
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
Nesses processos importa ainda verificar os critérios do art. 60 da citada resolução do TSE, quais sejam:
Art. 60. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de forma informatizada, com o
objetivo de detectar:
I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;
II - recebimento de recursos de origem não identificada;
III - extrapolação de limite de gastos;
IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário, além da verificação informatizada
da prestação de contas simplificada, a análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 59 deve ser feita de
forma manual, mediante o exame da respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores.
No caso concreto, o advogado juntou petição nos autos (fls. 41) comunicando que prestou assistência
advocatícia ao candidato somente até a apresentação de sua prestação de contas final de campanha e que
qualquer outro ato processual não poderia ser remetido ao citado causídico. Em razão disso, pugnou que o
demandado fosse intimado para constituir outro advogado para o feito.
Além disso, foram constatados indícios de irregularidades na prestação de contas (fls. 46), referentes a duas
doadoras de campanha sem vínculo empregatício conhecidos nos sessenta dias anteriores à data da eleição,
denotando indícios de falta de capacidade econômica das mesmas. Tais indícios foram detectados pelo sistema
informatizado da Justiça Eleitoral através do cruzamento de dados oriundas de outros órgãos de controle da
Administração Pública.
O candidato foi intimado pessoalmente, em 24/05/2019, para constituir novo advogado, bem como para se
manifestar acerca dos indícios de irregularidades acima descritos, porém nada apresentou ou requereu no prazo
estabelecido.
Diante das falhas apontadas, a comissão técnica de análise e o Parquet Eleitoral se manifestaram, em seus
respectivos pareceres, pela ausência de prestação de contas, tendo em vista ser obrigatória a presença de
advogado nos autos, conforme previsto nos arts. 1º e 3º, da Resolução TRE-RN n.º 24, de 19 de dezembro de
2013, bem como art. 41, §6º, da Res. TSE nº 23.463/2015.
Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o candidato foi novamente intimado, no dia
04/09/2019, oportunizando-lhe a se manifestar acerca dos pareceres apresentados.
Através de petição subscrita por advogado, foi feita a juntada do instrumento de mandato nos autos,
regularizando, assim, a representação processual do prestador de contas. Além disso, foram apresentados
documentos (fls. 57/64) a fim de demonstrar a capacidade econômica das doadoras acima mencionadas.
Com base nos novos documentos e informações trazidas aos autos, o corpo técnico deste Cartório Eleitoral,
auxiliado pelo sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, não constatou inconsistências
ou falhas graves que comprometessem a regularidades da prestação de contas, tendo opinado por sua
aprovação com ressalvas tão somente em razão da apresentação extemporânea das mesmas.
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Com efeito, a presente prestação de contas foi apresentada no dia 08/11/2016 (conf. fls. 36), portanto, fora do
prazo previsto no dispositivo retromencionado, porém, entendo que sua apresentação extemporânea, por si só,
não é motivo suficiente para a desaprovação se as contas estiverem regulares, configurando tal situação mera
hipótese de aprovação com ressalvas.
Em relação aos indícios de irregularidades apontados na prestação de contas, entendo que a suposta falta de
capacidade econômica das doadoras, decorrente do fato de estarem inscritas como desempregadas no Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, por si só, não tem o condão de macular as contas
apresentadas. Além disso, não há previsão legal que obrigue o candidato a aferir a capacidade econômica dos
fornecedores ou doadores que contribuíram para sua campanha eleitoral, tal entendimento encontra respaldo em
recente precedente do TRE-RN, que trago à colação:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES DE PESSOA DESEMPREGADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA. POSSIBILIDADE DE SE OBTER
RENDIMENTOS À MARGEM DO SISTEMA FORMAL. PRECEDENTES. CRÉDITOS RESIDUAIS DE PACOTE
DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO Ã SOBRA
DE CAMPANHA OU Ã OMISSÃO DE DESPESA. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
RECURSOS PRIVADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESE RESSALVADA POR NORMATIVO DA
RECEITA FEDERAL (IN 872/2008). PRECEDENTES. REGULARIDADE DO AJUSTE CONTÁBIL. CONTAS
APROVADAS. 1- O recebimento de doações de pessoas inscritas como desempregadas no Cadastro Gerai de
Empregados e Desempregados - CAGED não constitui, por si só, irregularidade contábil. A uma, porque não tem
como um candidato se certificar da situação econômica de cada uma das pessoas físicas que contribuíram para
a sua campanha. A duas, porque, num país onde o número de trabalhadores informais representa mais de
quarenta por cento da população ocupada, não é minimamente razoável reputar irregular uma contribuição de
campanha advinda de pessoa física alheia aos registros de empregos formais do Governo. Precedentes. 2- No
âmbito desta Corte prevalece entendimento de que os créditos residuais, relativos à parcela não utilizada de
pacote de serviço de impulsionamento de conteúdos na internet, não constituem omissão de despesa, tampouco
sobra de campanha. Não obstante, cumpre ao candidato recolher ao Erário o valor correspondente no caso de o
serviço ter sido custeado com recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Nessa linha, os seguintes precedentes deste Tribunal: PC nº 0600991-33, j. 12.12.2018, rei.
Juiz José Dantas de Paiva, PSESS; PC nº 0601072-79, j. 12.12.2018, rei. Juiz Luis Gustavo Alves Smith,
PSESS; PC nº 0601124-75, j. 12.12.2018, rei. Juiz Luis Gustavo Alves Smith PSESS. 3- Deveras, a ausência de
recolhimento da contribuição previdenciária sobre o pagamento de despesas com pessoal é matéria que escapa
à competência da Justiça Eleitoral, sobretudo em sede de prestação de contas, não interferindo em qualquer
valoração no julgamento do mérito das contas (inteligência da Instrução Normativa RFB nº 872/2008). Confiramse, nesse sentido, os seguintes julgados: TRE/MS, PC nº 1317-06, j. 22.2.2016, rei. JuizAbrão Razuk, DJe 1º
3.2016; TRE/DF, PC n º 4065-88, j. 6.11.2013, rei. Juiz Olindo Herculano de Menezes, DJe 8.11.2013; TRE/GO,
RE nº 57-64, j. 26.10.2009, rei. Juiz João Batista Fagundes Filho, DJe 29.10.2009. 4- Destarte, não estando a
contabilidade de campanha maculada por qualquer inconsistência afeta ao âmbito de responsabilidade do
candidato, as contas deste devem ser consideradas regulares.
(TRE-RN - PC: 060108748 NATAL - RN, Relator: WLADEMIR SOARES CAPISTRANO, Data de Julgamento:
25/07/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 27/07/2019, Página 04/05)
Assim sendo, assiste razão ao órgão ministerial, tendo em vista que as falhas e impropriedades detectadas, no
seu conjunto, não comprometem a regularidade das contas, nos termos do Parecer Técnico apresentado nos
autos, que adoto na presente decisão.
3. DISPOSITIVO
Isto posto, acompanhando o parecer Ministério Público Eleitoral e em conformidade com o relatório conclusivo da
unidade técnica, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Sr. Wagner Silva de Souza,
candidato a vereador nas eleições de 2016 pelo município de Baraúna/RN, o que faço com fulcro no art. 30,
inciso II, da Lei n. 9.504/1997 e art. 68, inciso II, da Resolução nº 23.463/15, para que surtam seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias - SICO.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Cumpra-se.
Mossoró, 27 de Setembro de 2019.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz Eleitoral da 58ª Zona
PROCESSO Nº: 594-14.2016.6.20.0058
PROTOCOLO Nº: 76.341/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA SALES – CANDIDATO A VEREADOR
MUNICÍPIO: BARAÚNA/ RN
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ADVOGADO: SEM ADVOGADO
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas de José Reginaldo de Oliveira Sales, referente à arrecadação e aplicação de
recursos financeiros nas Eleições Municipais de 02 de outubro de 2016.
O candidato apresentou, de forma extemporânea, os documentos de fls. 06/29.
Publicado edital, não houve impugnação, conforme fls. 30/31.
Regularmente intimado para constituir advogado, bem como para se manifestar acerca de indícios de
irregularidades identificados, o candidato permaneceu inerte, conforme documentos de fls. 38/41.
Após análise final da documentação apresentada, a Unidade Técnica do Cartório Eleitoral opinou pela
declaração da ausência de prestação das contas, conforme fls. 42/43-v.
Com vista dos autos, e de igual modo, o Ministério Publico Eleitoral pugnou pela não prestação das contas (fls.
45).
O candidato foi novamente intimado para se manifestar acerca das omissões em sua prestação de contas,
porém nada apresentou ou requereu (fls. 47/48).
Brevíssimo relatório. Conclusos para julgamento, decido.
2. FUNDAMENTOS – INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL – RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015
C/C LEI Nº 9.504/1997
A finalidade principal da prestação de contas é verificar a regularidade na arrecadação e aplicação dos recursos
de campanha feitas ao longo do período eleitoral, com o intuito de preservar a transparência das transações
financeiras dos candidatos e dos partidos políticos, por consequência, impedir a ocorrência do caixa dois e
outros ilícitos.
O tema de prestação de contas de candidatos e partidos políticos que concorreram às Eleições 2016 encontra-se
disposto na Lei nº 9.504/97 e Resolução nº 23.463/15.
A Res. TSE n° 23.463/15 preceitua que os candidatos e os partidos políticos que concorrerem ao pleito eleitoral
de 2016 deverão prestar contas à Justiça Eleitoral até 30 dias após o pleito.
Prevê o art. 45, caput, da citada Resolução, que “as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de
novembro de 2016 (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III)”.
In casu, constata-se que o Candidato não efetivou a entrega de sua prestação de contas até o prazo final, tendo
apresentado os documentos de fls. 06/29.
Acontece que não foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas, a
saber: 1) O instrumento de mandato constituindo advogado (art. 48, §5º, inciso II, alínea “f”, da Res. TSE nº
23.463/2015.
Além disso, o candidato não se manifestou acerca de indícios de irregularidades identificados na prestação de
contas através do cruzamento de dados da Justiça Eleitoral com outros órgão da Administração Pública.
O candidato foi intimado pessoalmente, no dia 24/05/2019 (fls. 38/38v), bem como no dia 04/09/2019 (fls.
47/47v), ocasiões em que poderia ter sanado as falhas e irregularidades detectadas na prestação de contas,
porém, deixou transcorrer em branco os prazos concedidos para suprir as omissões.
No caso dos autos, observo que foram adotadas todas as providências necessárias no sentido de cientificar o
candidato das omissões, falhas e irregularidades detectadas na prestação de contas e, ainda assim, o mesmo
permaneceu inerte, omisso quanto a complementação dos documentos e informações solicitadas.
O candidato sequer apresentou o instrumento de mandato para constituir advogado, fato que por si só já leva a
decretação de ausência de contas, conforme previsto nos arts. 1º e 3º, da Resolução TRE-RN n.º 24, de 19 de
dezembro de 2013, in verbis:
Art. 1º É obrigatória a constituição de advogado para a apresentação das contas eleitorais ou partidárias, no
âmbito da jurisdição eleitoral deste Estado.
Art. 2º Apresentadas as contas sem advogado, a Secretaria Judiciária, no âmbito deste Tribunal, e o Chefe de
Cartório Eleitoral,deverão providenciar a notificação do candidato, comitê financeiro ou partido político para que,
no prazo de 48 (quarenta e oito)horas, regularize sua representação.
§ 1º. A notificação a que se refere o artigo anterior será efetuada por meio do número de fac-símile informado
pelo candidato,comitê financeiro ou partido político por ocasião da apresentação das contas.
§ 2º. Caso se trate de prestação de contas partidárias anuais, poderá a notificação à regularização poderá ser
feita pela via
postal, encaminhando-se a carta ao endereço informado nas peças que instruem a própria prestação de contas.
Art. 3º Caso não seja atendida a notificação, a unidade responsável deverá certificar o descumprimento e fazer
os autos conclusos ao juiz ou relator.
Parágrafo único. As contas apresentadas sem a presença de advogado não serão conhecidas e serão
consideradas não prestadas. (Grifo nosso)
A obrigatoriedade de constituir advogado também está prevista no art. 41, §6º, da Res. TSE nº 23.463/2015: “é
obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas”; sendo o instrumento de mandato para
constituição de advogado, documento obrigatório que deve integrar o processo de prestação de contas,
conforme art. 48, inciso II, alínea “f”, da citada Resolução.
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Desta forma, conforme prevê o art. 68, inciso IV, alínea “b”, da Res. TSE nº 23.463/2015 (Lei nº 9.504/97, art.
30), as contas serão julgadas não prestadas quando: “b) não forem apresentados os documentos e as
informações de que trata o art. 48, ou o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a
ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros”.
Em consequência, é de ser aplicado ao Candidato o impedimento de obtenção de quitação eleitoral pelo curso
do mandato pelo qual concorreu, nos termos do art. 73, caput, inciso I, da Res. TSE nº 23.463/2015,
permanecendo até depois de 31/12/2020 se não for requerida a regularização e atendidos os requisitos previstos
no art. 73, e §§ 2º, 3º e 5º, da Res. TSE nº 23.463/2015.
3. DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, em consonância com os
pareceres da Comissão Técnica e do Ministério Público Eleitoral, julgo NÃO PRESTADAS as contas de JOSÉ
REGINALDO DE OLIVEIRA SALES, por ter permanecido omisso após as intimações pessoais para suprir falhas
e omissões na presente prestação de contas, o que faço com fundamento no art. 3º, parágrafo único, da Res.
TRE-RN nº 24/2013, c/c art. 68, inciso IV, alínea “b”, da Res. TSE nº 23.463/2015.
Em consequência, fica o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral até 31/12/2020, período do
mandato pelo qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas, conforme prevê o art. 73, inciso I, da Res. TSE nº 23.463/2015.
Publique-se no DJE do TRE-RN. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado e mantendo-se a presente decisão, providenciem-se os registros e as anotações
necessárias.
Quando não houver mais providências a serem adotadas, arquivem-se os autos com baixa respectiva.
Mossoró, 24 de Setembro de 2019.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
Juiz Eleitoral da 58ª Zona
Processo nº 12-77.2017.6.20.0058

(Protocolo nº 9.044/2017)

Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2015
Requerente: Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB
Município: Serra do Mel/RN
Advogado: SEM ADVOGADO
SENTENÇA/DECISÃO
1. RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de informação prestada pelo Cartório Eleitoral dando conta que o Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB
de Serra do Mel não formalizou a prestação de contas anual, referente ao exercício de 2015.
Feitas as intimações de praxe, a agremiação partidária permaneceu silente (fls. 03/04 e 14/17).
Os autos foram instruídos com os documentos e informações coletadas nos sistemas informatizados do Tribunal
Superior Eleitoral, conforme fls. 24/26
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou para que fossem declaradas como não prestadas as
contas do partido (fls. 28), com a aplicação das sanções correspondentes.
Com vista dos autos aos representantes do partido, assim como qualquer interessado para se manifestar sobre
as informações e documentos juntados aos autos, nada foi apresentado ou requerido, conforme fls. 29/32.
É o breve relatório. Agora fundamento e decido.
2. FUNDAMENTOS – INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL – LEI N º 9.096/95, C/C AS
RESOLUÇÕES TSE NºS 23.432/2014 E 23.546/2017.
Os partidos políticos estão obrigados a apresentar anualmente à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, conforme determina o art. 32 da Lei n.º 9.096/95.
Referida obrigação subsiste mesmo na hipótese de ausência de movimentação financeira.
Cumpre ressaltar que a Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualmente em vigor, introduziu novas regras sobre
finanças e a contabilidade dos partidos políticos, bem como alterou substancialmente o rito processual dos
processos de prestações de contas partidárias.
Apesar da aplicação imediata da referida Resolução aos processos de prestação de contas em andamento, em
relação ao julgamento de mérito, deverá ser considerado o regramento contido na Resolução TSE n.º
23.432/2014 (Princípio do tempus regit acto), conforme expressamente prevê o art. 65, § 3º, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, citado abaixo:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
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§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar forma
determinada pelo juiz ou relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo
com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
...
II - as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Resolução-TSE nº 23.432, de 16 de dezembro de 2014; (grifo nosso).
…
Com efeito, compulsando os autos, verifico que restou perfeitamente obedecido o rito processual introduzido pela
Resolução em vigor, de modo que foi oportunizado ao órgão partidário em epígrafe o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Apesar disso, o Partido não formalizou sua prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2015,
nem se manifestou acerca das informações e documentos carreados aos autos.
No que concerne ao mérito, verifica-se, conforme documentos fls. 24/26, que as informações dos extratos
bancários, de emissão de recibos eleitorais e de recebimento de recursos do fundo partidário ou qualquer outro
recurso financeiro, coletadas nos sistemas informatizados do Tribunal Superior Eleitoral, não indicam ter havido
movimentação financeira pelo Partido.
A Resolução TSE nº 23.432/14, em seu art. 47, caput, determina a imediata suspensão de distribuição de cotas
do fundo partidário aos partidos inadimplentes com a prestação de contas anual, enquanto não for regularizada a
situação do partido político. Determina ainda, no § 3° do citado dispositivo, que os partidos inadimplentes
recolham integralmente ao erário os valores referentes ao recebimento do fundo partidário referente ao período
de inadimplência.
Em despacho proferido às fls. 18 destes autos, foi determinada a imediata comunicação aos órgãos Nacional e
Estadual do partido para que não repassassem verbas do Fundo Partidário ao órgão de direção municipal em
epígrafe. Tal providência foi cumprida pelo Cartório Eleitoral, através dos endereços de correio eletrônico das
referidas instâncias partidárias, conforme fls. 19.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, DECLARO como não prestadas as contas do Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB de Serra do
Mel, referentes ao exercício financeiro de 2015, com a consequente permanência da suspensão e com perda
das cotas do fundo partidário enquanto conservar-se inadimplente, o que faço com fundamento no art. 45, inciso
V, c/c art. 47, caput, ambos da Resolução TSE nº 23.432/14.
Considerando que no exercício financeiro em referência, não houve recebimento de verbas do fundo partidário
pelo respectivo partido, exsurge inaplicável a providência prevista no artigo 47, § 3°, da Resolução TSE
23.432/14.
Decorrido o trânsito em julgado da presente decisão, proceda o Cartório Eleitoral a intimação dos órgãos
nacional e estadual do partido para que mantenham a suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do
Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do PTdoB de Serra do Mel, conforme previsto no
artigo 62, I, da Resolução TSE 23.432/14.
Determino que sejam feitas as anotações necessárias no Sistema de Informações de Contas – SICO do Tribunal
Superior Eleitoral, para fins de registro da suspensão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Mossoró, 07 de Outubro de 2019.
FLÁVIO CÉSAR BARBALHO MELLO
Juiz da 58ª Zona Eleitoral
PORTARIA Nº 02/2019- GJ
O Juiz da 58ª 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 58ª Zona Eleitoral, nos dias 27 e
28/11/2019, no horário compreendido entre 8h e 14h.
Art. 2º Designar a servidora Sâmella Medley Bezerra Teixeira de Lima, para secretariar os trabalhos da
correição.
Art. 3º 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 26/11/2019, intimando-os para tal providência.
Art. 4º Cientificar o Representante do Ministério Público que oficia perante a Zona Eleitoral para acompanhar os
trabalhos da correição.
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Art. 5º 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.
Mossoró/RN, 26 de setembro de 2019
Flávio César Barbalho de Mello
Juiz Eleitoral
EDITAL N.º 16/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO, MM. Juiz Eleitoral desta 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 02/2019-GJ expedida por este Juiz Eleitoral, será realizada nos dias 27 e 28 do mês de novembro do
ano de dois mil e dezenove, das 8h às 14h, na sede deste Juízo, localizada no Cartório Eleitoral desta 58ª Zona
Eleitoral/RN, situado à Av. Abel Coelho, 1181, Abolição II, nesta cidade, CORREIÇÃO ORDINÁRIA deste Juízo,
a ser presidido pelo Juiz Eleitoral desta Zona, 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 Dr. FLÁVIO CÉSAR
BARBALHO DE MELLO, Juiz da 58ª Zona Eleitoral/RN. Dado e passado nesta cidade, aos 26 dias do mês de
setembro do ano de dois mil e dezenove.
Mossoró/RN, 26 de setembro de 2019
Flávio César Barbalho de Mello
Juiz Eleitoral
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