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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

RECURSO ELEITORAL nº 334-76.2016.6.20.0044 - Classe 30ª
Recorrente(s): ROBESPIERRE HAMURABI DE AZEVEDO DA SILVA
Advogados: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS E FLAVIO HENRIQUE MELLO MEIRA DE
MEDEIROS
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 -CANDIDATO - VEREADOR RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL - OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS MONTANTE EXPRESSIVO DO TOTAL DE RECURSOS ARRECADADOS - INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO.
As incongruências verificadas nos recibos eleitorais, quando em confronto com os dados informados pelo
candidato, comprometem a fidedignidade e veracidade das contas, ensejando sua desaprovação.
Afasta-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dado que a irregularidade
detectada atingiu montante expressivo do total dos recursos arrecadados na campanha eleitoral.
Sob a presidência do Excelentíssimo Juiz AMAURY MOURA SOBRINHO, ACORDAM os Juízes do Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, em consonância com o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em desprover o recurso, mantendo a sentença que desaprovou as
contas de ROBESPIERRE HAMURABI DE AZEVEDO DA SILVA, referentes às Eleições 2016, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 05 de novembro de 2018.
JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA - RELATOR
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ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
ATAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO

163ª Ata de Distribuição
Centésima Sexagésima Terceira Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 01/10/2018
31/10/2018, presidida pela Secretária Judiciária deste Regional, Lígia Regina Carlos Limeira .

a

Foram distribuídos pelos Sistemas de Processamento de Dados – SADP, os seguintes feitos:
Prestação de Contas nº 32-82.2016.6.20.0000 (1)
Origem: NATAL-RN
Relator: CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
REQUERENTE(S)
: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADO
: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
REQUERENTE(S)
: WOBER LOPES PINHEIRO JÚNIOR, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
REQUERENTE(S)
: HENRIQUE EUFRÁSIO DE SANTANA JÚNIOR, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: DONNIE ALLISON DOS SANTOS MORAIS
Prestação de Contas nº 39-74.2016.6.20.0000 (2)
Origem: NATAL-RN
Relator: CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
REQUERENTE(S)
: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/RN, POR SEU ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADOS
: JOSE ROSSITER ARAUJO BRAULINO e Outros
REQUERENTE(S)
: JOÃO DA SILVA MAIA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADOS
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA e Outros
REQUERENTE(S)
: ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADOS
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA e Outros
Prestação de Contas nº 41-44.2016.6.20.0000 (3)
Origem: NATAL-RN
Relator: CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
REQUERENTE(S)
: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD/RN - POR MEIO DO ÓRGÃO REGIONAL
ADVOGADO
: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA
REQUERENTE(S)
: KELPS DE OLIVEIRA LIMA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
REQUERENTE(S)
: LEALDO PEZZI ARAUJO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
Prestação de Contas nº 57-32.2015.6.20.0000 (4)
Origem: NATAL-RN
Relator: CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
REQUERENTE(S)
: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/RN
ADVOGADOS
: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES e Outros
REQUERENTE(S)
: JOÃO DA SILVA MAIA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
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: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES e Outros
: ANTÔNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES e Outros

Prestação de Contas nº 76-67.2017.6.20.0000 (5)
Origem: NATAL-RN
Relator: CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
REQUERENTE(S)
: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - ESTADUAL
ADVOGADO
: FELLIPE DE AMORIM MACEDO ROCHA
REQUERENTE(S)
: ARTHUR FELIPE LIMA DUTRA DE ALMEIDA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: FELLIPE DE AMORIM MACEDO ROCHA
REQUERENTE(S)
: LAÍS MORAIS DA COSTA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: FELLIPE DE AMORIM MACEDO ROCHA
Recurso Eleitoral nº 40-74.2018.6.20.0037 (6)
Origem: RAFAEL GODEIRO-RN (37ª ZONA ELEITORAL - PATU)
Relator: LUÍS GUSTAVO ALVES SMITH
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, POR SEU ÓRGÃO
MUNICIPAL (RAFAEL GODEIRO/RN)
ADVOGADO
: RAFAEL NUNES CHAVANTE
RECORRIDO(S)
: ENEVALDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM ADVOGADO
Recurso Eleitoral nº 44-14.2018.6.20.0037 (7)
Origem: RAFAEL GODEIRO-RN (37ª ZONA ELEITORAL - PATU)
Relator: LUÍS GUSTAVO ALVES SMITH
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: CESAR NILDO SOARES DA SILVA
ADVOGADA
: AGATHA CHRISTIE DE MEDEIROS DANTAS
Recurso Eleitoral nº 224-80.2016.6.20.0043 (8)
Origem: SÃO MIGUEL-RN (43ª ZONA ELEITORAL - SÃO MIGUEL)
Relator: CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
RECORRENTE(S)
: COLIGAÇÃO O TRABALHO VAI VOLTAR (PSD/DEM/PPS/PODE/PHS/AVANTE/PC do
B e PV)
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO DELGADO e Outro
RECORRIDO(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral nº 347-09.2016.6.20.0066 (9)
Origem: ARÊS-RN (67ª ZONA ELEITORAL - NÍSIA FLORESTA)
Relator: FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE(S)
: COLIGAÇÃO A VERDADEIRA MUDANÇA (PMDB, PP, PDT, PR e SD)
ADVOGADO
: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
RECORRIDO(S)
: ANTONIO BRAULIO DA CUNHA
ADVOGADO
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECORRIDO(S)
: JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
ADVOGADO
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
Recurso Eleitoral nº 348-91.2016.6.20.0066 (10)
Origem: ARÊS-RN (67ª ZONA ELEITORAL - NÍSIA FLORESTA)
Relator: JOSÉ DANTAS DE PAIVA
Tipo:
Distribuição de Ordem
RECORRENTE(S)
: COLIGAÇÃO A VERDADEIRA MUDANÇA (PMDB/PP/PDT/PR e SD)
ADVOGADO
: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
RECORRIDO(S)
: ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
ADVOGADO
: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
RECORRIDO(S)
: JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
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: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS

Natal, 5 de novembro de 2018.
Lígia Regina Carlos Limeira
Secretária Judiciária
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
GABINETE DO JUIZ AUXILIAR ALMIRO JOSÉ DA ROCHA LEMOS
DECISÕES E DESPACHOS DE JUIZ AUXILIAR

Processo 0600885-71.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0600885-71.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
FEDERAL ALMIRO JOSE DA ROCHA LEMOS ASSUNTO: [Conduta Vedada a Agente Público, Abuso - De
Poder Político/Autoridade] REPRESENTANTE: 100% RN 12-PDT / 11-PP / 15-MDB / 19-PODE / 25-DEM,
CARLOS EDUARDO NUNES ALVES Advogados do(a) REPRESENTANTE: GLEYDSON KLEBER LOPES DE
OLIVEIRA - RN3686, RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE - RN3572 Advogados do(a)
REPRESENTANTE: GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - RN3686, RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE - RN3572 REPRESENTADO: ROBINSON MESQUITA DE FARIA, SEBASTIAO FILGUEIRA DO
COUTO Advogados do(a) REPRESENTADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN3640,
THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN4650 Advogados do(a) REPRESENTADO: FELIPE AUGUSTO
CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN3640, THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN4650
ATO ORDINATÓRIO
DE ORDEM.
ÀSecretaria Judiciária para retirada de pauta da sessão de 07.11.2018.
Publique-se.
Intimem-se os interessados, em especial o advogado FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
(felipecmm@hotmail.com), o qual submeteu pedido de inscrição para sustentação oral.
Após, retornem conclusos.
Natal, RN, 6 de novembro de 2018.
ERNANE CESAR DE OLIVEIRA BASTOS Assessor do GABJA1
Processo 0601377-63.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0601377-63.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
ALMIRO JOSE DA ROCHA LEMOS ASSUNTO: [Conduta Vedada a Agente Público, Cargo - Deputado Estadual,
Eleições - Eleição Proporcional] REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL - RN Advogado
do(a) REPRESENTANTE: REPRESENTADO: JOSE GALENO DIOGENES TORQUATO, EZEQUIEL GALVAO
FERREIRA DE SOUZA Advogados do(a) REPRESENTADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE
MEDEIROS - RN3640, THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN4650 Advogados do(a)
REPRESENTADO: ANDRE AUGUSTO DE CASTRO - RN3898, ALTAIR SOARES DA ROCHA FILHO RN14966
ATO ORDINATÓRIO
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DE ORDEM.
ÀSecretaria Judiciária para retirada de pauta da sessão de 07.11.2018.
Publique-se.
Intimem-se os interessados, em especial o advogado FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
(felipecmm@hotmail.com), o qual submeteu pedido de inscrição para sustentação oral.
Após, retornem conclusos.
Natal, RN, 6 de novembro de 2018.
ERNANE CESAR DE OLIVEIRA BASTOS Assessor do GABJA1

GABINETE DO JUIZ AUXILIAR ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
DECISÕES E DESPACHOS DE JUIZ AUXILIAR

Processo 0600900-40.2018.6.20.0000
REPRESENTAÇÃO: 0600900-40.2018.6.20.0000 - NATAL - RIO GRANDE DO NORTE
ÓRGÃO JULGADOR: JUÍZA AUXILIAR ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADOS: ROBINSON MESQUITA DE FARIA, SEBASTIÃO FILGUEIRA DO COUTO
ADVOGADOS: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS - RN3640, THIAGO CORTEZ MEIRA DE
MEDEIROS - RN4650
REPRESENTADO: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RN
DESPACHO
Intimem-se as partes para apresentarem, no prazo comum de 2 (dois) dias, alegações finais, nos termos do art.
30 da Resolução nº 23.547/2017 do TSE.
Natal - RN, 5 de novembro de 2018.
ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
Juíza Auxiliar
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA N.¿ 364/2018 - DG
Instituir Equipe de Planejamento, visando à contratação de serviços para possibilitar maior segurança e agilidade
das movimentações dos bens por meio da modernização dos processos relacionados ao controle de ativos de
TIC.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso da atribuição prevista na Portaria nº 111/2016-GP, que dispõe sobre o modelo de contratação de
solução de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte,
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Considerando as informações constantes do Processo Administrativo Eletrônico n.º 14.755/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Equipe de Planejamento, visando à Contratação de serviços para possibilitar maior segurança e
agilidade das movimentações dos bens por meio da modernização dos processos relacionados ao controle de
ativos de TIC, conforme especificado no Documento de Oficialização da Demanda (DOD) inserto nos autos do
Processo Administrativo Eletrônico n.º 14.755/2018.
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, comporem a Equipe
referida no art. 1º desta Portaria:
Carlos André de Azevedo Moura (SSP/CIT/STIC) – Integrante Demandante;
Alexandre Márcio Cavalcanti Machado (SSP/CIT/STIC) – Integrante Técnico; e
José Jailson da Silva (SGC/CMP/SAO) – Integrante Administrativo.
Art. 3º Estabelecer, como prazo final, o dia 30 de novembro de 2018 para a conclusão dos estudos preliminares
e elaboração do Termo de Referência.
Art. 4º Os servidores relacionados no art. 2º desta Portaria ficam cientes das disposições da Resolução CNJ n.º
182/2013 (item 3.1.1.10 do Manual do Processo de Contratações de TIC – versão 2.0).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 05 de novembro de 2018.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento Nº 100/2018
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 12/11/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
RECURSO CRIMINAL Nº 1-11.2017.6.20.0038
ORIGEM: ANTÔNIO MARTINS-RN (38ª ZONA ELEITORAL - MARTINS)
RELATOR: JUIZ ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
ASSUNTO: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o
Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção Eleitoral - Eleições - Cargos - Cargo - Vereador - Eleições - Eleição
Proporcional - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
RECORRENTE(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S)
: ALEXANDRINA MARIA DE OLIVEIRA NETA
ADVOGADO
: GLAYDSTONE DE ALBUQUERQUE ROCHA
2
REGISTRO DE ÓRGÃO DE PARTIDO POLÍTICO EM FORMAÇÃO Nº 0601379-33.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico - PJE)
ORIGEM: NATAL-RN
RELATOR: JUIZ LUÍS GUSTAVO ALVES SMITH
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ASSUNTO: PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL (11766) - REGISTRO DE PARTIDO
POLÍTICO (12368)
REQUERENTE(S)
: UNIDADE POPULAR - CNPJ: 26.235.522/0001-66
ADVOGADO
: THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS
Natal/RN, 6 de novembro de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
05ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 050/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. FELIPE LUIZ MACHADO BARROS, MM Juiz Eleitoral desta 5ª 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, de acordo com a Portaria nº
007/2017, expedida por este Juízo Eleitoral, será realizada CORREIÇÃO ORDINÁRIA deste Juízo nos dias 04 a
06 do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no horário entre 08 e 13 horas, na sede deste Juízo
Eleitoral, localizado no Cartório da 5ª Zona Eleitoral/RN, situado na Rua Ovídio Pereira da Costa, 10, Araçá,
nesta cidade, a ser presidida 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.
FELIPE L. M. BARROS, Juiz da 5ª Zona Eleitoral/RN. Dado e passado nesta Cidade de Macaíba, em 05 de
novembro de 2018.
FELIPE L. M. BARROS
Juiz da 5ª Zona Eleitoral

PORTARIAS

PORTARIA N.º 006/2018
O Excelentíssimo Senhor FELIPE LUIZ MACHADO BARROS, MM Juiz da 05ª Zona Eleitoral do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto no inciso XIV, do art. 5°, da Constituição da República ao determinar que os
servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter
decisório;
CONSIDERANDO que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos,
as disposições do Código de Processo Civil lhes são aplicadas supletiva e subsidiariamente (art. 15 da Lei n.º
13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil);
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CONSIDERANDO que, nos termos do novo CPC, "incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria (…) praticar,
de ofício, os atos meramente ordinatórios” (art. 152, VI), e que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada
e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz
quando necessário” (art. 203, § 4º);
CONSIDERANDO, especificamente, a necessidade de imprimir celeridade aos feitos de prestação de contas
relativos às Eleições Gerais 2018;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE 23.553/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, que trata sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
eleições de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º. Delegar ao Chefe de Cartório desta 5ª Zona Eleitoral – Macaíba/RN e à sua substituta legal imediata, a
competência para praticar atos ordinatórios sem caráter decisório nos processos de prestação de contas e
expedientes administrativos que lhes forem correlatos.
Art. 2º. Os “atos ordinatórios sem caráter decisório” referidos no artigo anterior compreendem, a título
exemplificativo:
I – autuação das informações da prestação de contas parcial ou da prestação de contas final, se já
apresentada, ou ainda da informação do cartório eleitoral acerca de eventual inadimplência quanto a prestação
de contas final, procedendo-se, conforme o caso, à análise técnica das contas com emissão de parecer, na
forma e no prazo assinado na Resolução TSE nº 23.553/2017;
II – autuação de impugnação a prestação de contas;
III – expedição de edital para impugnação a prestação de contas, na forma e no prazo assinado na
Resolução TSE nº 23.553/2017;
IV – apensamento nos casos previstos na Resolução TSE nº 23.553/2017;
V – notificação do omisso, no caso de inadimplência quanto ao dever de prestar contas, para se
manifestar, na forma e no prazo assinado na Resolução TSE nº 23.553/2017;
VI – notificação do prestador de contas para regularização processual, na hipótese de não haver
advogado regularmente constituído nos autos, na forma e no prazo assinado na Resolução TSE nº 23.553/2017;
VII – notificação do prestador de contas para se manifestar sobre impugnação, na forma e no prazo
assinado na Resolução TSE nº 23.553/2017;
VIII – intimação do prestador de contas para se manifestar sobre indício de irregularidade na prestação
de contas, cumprir diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
na forma e no prazo assinado na Resolução TSE nº 23.553/2017;
IX – notificação do prestador de contas para se manifestar, quando verificada existência de falha,
impropriedade ou irregularidade em relação à qual não se tenha dado ao prestador oportunidade de
manifestação ou complementação, na forma e no prazo assinado na Resolução TSE nº 23.553/2017;
X – notificação do prestador para se manifestar acerca da existência de irregularidades e/ou
impropriedades indicadas em parecer técnico conclusivo sobre as quais não se tenha dado oportunidade
específica de manifestação ao prestador de contas, na forma e no prazo assinado na Resolução TSE nº
23.553/2017;
XI – notificação do prestador para se manifestar, quando o Ministério Público Eleitoral apresentar
parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo
órgão técnico, na forma e no prazo assinado na Resolução TSE nº 23.553/2017;
XII – lançamento, no cadastro eleitoral, do registro relativo à apresentação da prestação de contas dos
candidatos anteriormente omissos, na forma prevista na Resolução TSE nº 23.553/2017;
XIII – prática de demais atos meramente ordinatórios, sem conteúdo decisório, que impliquem somente
na movimentação dos feitos, como juntada de documentos, abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para
ciência ou manifestação, dentre outros, na forma e no prazo assinado na Resolução TSE nº 23.553/2017;
Art. 3º. O expediente ou ato processual redigido pelo servidor deverá conter a indicação “de ordem”, e fazer
referência a legislação eleitoral que prevê a norma de regência ao ato praticado, com a correspondente menção
à presente Portaria que autoriza a sua prática ordinatória.
Art. 4°. Todos os atos ordinatórios praticados pelo servidor poderão ser, a qualquer tempo, revistos pelo
magistrado e, se for o caso, homologados ou corrigidos.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Macaíba/RN, 05 de novembro de 2018.
FELIPE L. M. BARROS
Juiz Eleitoral

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

Ano 2018, Número 203

Natal, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 10

PORTARIA N.º 007/2018
Determina a realização de Correição Ordinária no Cartório da 5ª Zona Eleitoral.

O Excelentíssimo Senhor FELIPE LUIZ MACHADO BARROS, MM Juiz da 05ª Zona Eleitoral do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo §2º, art. 1º, da Resolução nº
21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 3/2012 -CGE;
CONSIDERANDO, ainda, necessidade da permanente fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de Correição Ordinária no Cartório desta 5ª Zona Eleitoral, nos dias 04 a 06 de
dezembro de 2018, no horário compreendido entre 08h e 13h.
Art. 2º Designar o servidor JOSÉ CARLOS JÚNIOR, Analista Judiciário, 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 03 de dezembro de 2018, 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.
Art. 5º Determinar a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral e à Corregedoria Regional
Eleitoral, comunicando a abertura das atividades da correição.
Macaíba/RN, 05 de novembro de 2018.
FELIPE L. M. BARROS
Juiz Eleitoral

23ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

REPRESENTAÇÃO nº 79-16.2018.6.20.0023
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: JOSÉ AMAZAN SILVA
SENTENÇA
Ante a manifestação do MPE às fls. 18v, considerando a consumação do pleito eleitoral e que a propaganda
irregular objeto do presente processo teria tempo e modo para ocorrer, bem como a irrelevância de sua
realização após o referido pleito, determino a EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Caicó/RN, 06 de novembro de 2018.
José Vieira de Figueiredo Júnior
Juiz Eleitoral
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27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 065/2018
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral, Dr. Mark Clark Santiago Andrade, na forma da Lei.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que será realizada nos dias onze e
doze de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no horário de 08:00 às 14:00 horas, na sede deste Juízo,
localizado no Cartório Eleitoral desta 27ª Zona Eleitoral/RN, situado à Rua Benjamim Constant, N° 135, Centro,
no município de Jucurutu/RN, CORREIÇÃO ORDINÁRIA deste Juízo, 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, abaixo
signatário (Juiz da 27ª Zona Eleitoral/RN) e pela Sra. Mariana Nelson de Araújo, Chefe do Cartório Eleitoral, que
este Edital digitou, dado e passado nesta cidade, no dia vinte do mês de novembro do ano de dois mil e
dezessete.
_______________________________________________
MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
JUIZ ELEITORAL
______________________________________________
MARIANA NELSON DE ARÁUJO
CHEFE DE CARTÓRIO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 08/2018-27ªZE
O Juiz da 27ª Zona Eleitoral, Dr. Mark Clark Santiago Andrade, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 2.º da Resolução nº 21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral.
Considerando 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 27ª Zona Eleitoral, na data de
11/12/2018 (terça-feira) e 12/12/2018 (quarta-feira), no horário compreendido entre 08hs e 14hs.
Art. 2º Designar a servidora Mariana Nelson de Araújo, Chefe do Cartório, para secretariar os trabalhos da
correição.
Art. 3º Suspender, enquanto durar a correição, os prazos processuais e o atendimento ao público, salvo quando
a situação demandar providência de natureza urgente.
Art. 4º Determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que os processos que se encontrem
com carga aos advogados e ao Representante do Ministério Público Eleitoral sejam devolvidos ao Cartório
Eleitoral até o dia 10/12/2018 (segunda-feira), intimando-os para tal providência.
Art. 5º Cientificar o Representante do Ministério Público que oficia perante a Zona Eleitoral para acompanhar os
trabalhos da correição.
Art. 6º Determinar a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, à Corregedoria Regional
Eleitoral e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Secção/RN, comunicando a abertura das atividades
da correição.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 203

Natal, quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Página 12

Jucurutu/RN, 05 de novembro de 2018.
MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
Juiz Eleitoral da 27ª ZE

30ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

REQUERIMENTO SADP/TRE-RN N.° 18.012/2018
REQUERIMENTO SADP/TRE-RN N.° 18.012/2018
REQUERENTE: JOSENILDO GOMES
DECISÃO
Cuida-se de pedido feito por JOSENILDO GOMES para que seja diplomado e autorizado a assumir o cargo de
vereador do município de Guamaré.
Afirmou que está vago um cargo de vereador e que a vereadora que assumiria foi empossada no cargo de
prefeita, enquanto que o 3º suplente não pode assumir por não ter prestado contas à Justiça Eleitoral.
Feito brevíssimo relato, decido.
Não há como atender integralmente o pedido.
Considerando que o requerente não apresenta óbice a receber o diploma de 4º suplente do cargo de vereador
do município de Guamaré, conforme certidão retro, deve este ser prontamente expedido.
Por outro lado, quanto ao pleito de autorização para que a Câmara Municipal lhe dê posse, não há como ser
deferido, pois se trata de matéria alheia à Justiça Eleitoral, a quem compete somente expedir o diploma, que o
habilita a assunção do cargo. Posse e exercício são matérias que fogem a alçada da Justiça Eleitoral, devendo,
portanto, ser resolvidas pelo Legislativo ou mesmo perante a Justiça Comum.
Assim, se quem deve assumir o cargo de vereador é o primeiro, segundo ou o terceiro suplente, isso é matéria a
ser avaliada pela Câmara Municipal.
Frente ao exposto, defiro parcialmente o pedido, somente para determinar a expedição do diploma de 4º
suplente do requerente.
Cumpra-se.
Macau, 31 de outubro de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza Eleitoral
EDITAIS

EDITAL Nº 095/2018-30ªZERN
EDITAL Nº 095/2018-30ªZERN
DESIGNAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES ELEITORAIS
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES GUAMARÉ/RN 09 DEZEMBRO 2018.
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, Juiz(Juíza) da 30ª Zona Eleitoral,
MACAU/RN, no exercício de suas atribuições, FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele
tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados,
que nos termos do art. 135 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), foram designados os locais abaixo por este
Juízo Eleitoral, discriminados onde funcionarão as MESAS RECEPTORAS DE VOTOS desta 30ª Zona Eleitoral,
com vistas ao pleito: no(a) ELEIÇÕES SUPLEMENTARES GUAMARÉ/RN 09 DE DEZEMBRO 2018.
Município: 16870 - GUAMARÉ
Local de Votação: 1228 - ESCOLA ANTHONIO THEODORICO
Endereço: RODOVIA RN - 221, 295, SALINA DA CRUZ ZONA RURAL
Seções: 82**, 111**, 137**.
Local de Votação: 1015 - ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS BENVINDA NUNES TEIXEIRA
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Endereço: RUA NICOLAU VIEIRA DE MELO, S/N CENTRO
Seções: 62, 74, 84, 93, 149.
Local de Votação: 1171 - ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR JOAQUIM HONÓRIO
Endereço: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, 246 CENTRO
Seções: 97, 107, 124, 126, 131, 136.
Local de Votação: 1163 - ESCOLA ESTADUAL NADIA MARIA CAMARA
Endereço: RUA DA ESPERANÇA, 02 BAIXA DO MEIO
Seções: 6, 7, 8, 121.
Local de Votação: 1058 - ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE TIBURCIO
Endereço: PROJETADA, S/N LAGOA SECA
Seções: 81.
Local de Votação: 1023 - ESCOLA MUNICIPAL JESSE PINTO FREIRE
Endereço: RUA PRESIDENTE BANDEIRA S/N BAIXA DO MEIO
Seções: 9, 112, 114.
Local de Votação: 1082 - ESCOLA MUNICIPAL JOSE NUNES DA SILVEIRA
Endereço: ASSENTAMENTO LAGOA DE BAIXO LAGOA DE BAIXO
Seções: 113.
Local de Votação: 1040 - ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOAO BATISTA
Endereço: PROJETADA, S/N MANGUE SECO
Seções: 80, 85*, 96.
Local de Votação: 1147 - ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA MADALENA DA SILVA
Endereço: RUA MANOEL RIBEIRO, S/N BAIXA DO MEIO
Seções: 63, 75, 79, 83, 105, 115, 128, 129, 132.
Local de Votação: 1155 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FREIRE
Endereço: RUA MONSENHOR JOSE TIBURCIO, S/N CENTRO
Seções: 1, 2, 3, 4, 5, 119.
(*) Seção agregada.
(**) Seção alocada provisoriamente.
(***) Seção selecionada para voto em trânsito.
(****) Seção selecionada para preso provisório e adolescente interno.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 30ª Zona
Eleitoral, GUAMARÉ/RN, foi publicado o presente Edital, que será afixado neste Cartório Eleitoral no local de
costume.
Lavrado no Cartório da 30ª Zona Eleitoral/RN, aos 06 dia(s) do mês de novembro do ano 2018 (06/11/2018).
Eu CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA Juiz(Juíza) da 30ª Zona Eleitoral/RN, fiz digitar e assino.
Dr(a) CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juiz(Juíza) da 30ª Zona Eleitoral/RN

PORTARIAS

PORTARIA N.º 013/2018 - 30ªZERN
PORTARIA N.º 013/2018 – 30ªZERN
A Exma. Dra. CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral, Circunscrição
do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
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CONSIDERANDO a norma contida no inciso XIV, do art. 5°, da Constituição da República ao determinar que "os
servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter
decisório";
CONSIDERANDO que "na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente” (art. 15 da Lei n.º 13.105/2015 –
Novo Código de Processo Civil);
CONSIDERANDO que o novo CPC estatui que "incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria (…) praticar, de
ofício, os atos meramente ordinatórios” (art. 152, inciso VI), e que “os atos meramente ordinatórios, como a
juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos
pelo juiz quando necessário” (art. 203, § 4º);
CONSIDERANDO que a Resolução TRE/RN n.º 45/2018, de 30 de outubro de 2018, prevê a divulgação de atos
judiciais e as intimações referentes aos Processos de Registro de Candidaturas no Mural Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Norte, bem como a possibilidade de o Juiz Eleitoral reduzir os prazos processuais,
desde que preservadas as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa;
CONSIDERANDO, ainda, a sistemática implementada pelo Tribunal Superior Eleitoral nas Eleições 2018 quanto
à intimação, por mural eletrônico ou por outro meio eletrônico que garanta a entrega ao destinatário, de
candidato, partido político ou coligação acerca de impugnação ou notícia de inelegibilidade (art. 39 da Resolução
TSE n.º 23.548/2017);
CONSIDERANDO, especificamente, a necessidade de imprimir celeridade aos feitos de registro de candidatura
das Eleições para o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Guamaré/RN estabelecidas pela
Resolução TRE/RN n.º 45/2018, de 30 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º. Delegar ao(à) Chefe de Cartório desta 30ª Zona Eleitoral – Macau/RN e ao(à) seu(sua) substituto(a) legal
imediato(a) a competência para praticar atos ordinatórios sem caráter decisório nos processos de registro de
candidatura e expedientes administrativos que lhes forem correlatos.
Art. 2º. Os “atos ordinatórios sem caráter decisório” referidos no artigo anterior compreendem, a título
exemplificativo:
I – autuação de feitos;
II – apensamento dos pedidos de registro de candidaturas para os cargos majoritários de uma mesma chapa;
III – expedição e publicação de edital contendo os pedidos de registro de candidaturas requeridos, para ciência
dos interessados, correndo o prazo de 03 (três) dias, a partir da publicação, para impugnação dos mesmos;
IV – realização de conferência prévia dos documentos apresentados;
V – expedição de intimação a coligação, partido político ou candidato, por meio de publicação no Mural
Eletrônico, para contestar impugnação ou manifestar-se sobre notícia de inelegibilidade, no prazo de 05 (cinco)
dias;
VI – expedição de intimação a coligação, partido político ou candidato, por meio de publicação no Mural
Eletrônico, para sanar eventuais irregularidades/falhas/omissões, complementar documentação necessária à
comprovação de regularidade de coligação ou partido político ou de requisitos para o registro de candidatura,
inclusive para apresentar comprovante de escolaridade do candidato ou para este comparecer em cartório para
firmar declaração de próprio punho de forma individual e reservadamente, no prazo de 02 (dois) dias;
VI – intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões a recurso protocolizado, no prazo de
03(três)dias;
VII – prática de atos meramente ordinatórios, sem conteúdo decisório, que impliquem somente na movimentação
dos feitos, como juntada de documentos, abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, dentre outros.
§1º O Ministério Público Eleitoral, durante o prazo para impugnação dos pedidos de registro de candidaturas,
terá vista dos autos em cartório.
§2º Quando não for apresentada impugnação ao registro de candidatura, seja pelo Ministério Público Eleitoral,
seja por qualquer interessado, fica dispensada a abertura de vista ao Parquet Eleitoral antes da conclusão do
processo para sentença, considerando o disposto no parágrafo anterior.
§3º Apresenta manifestação nos autos pelo Ministério Público Eleitoral, requerendo conversão do feito em
diligência para que seja sanada eventual irregularidade/falha/omissão, ou complementada documentação
necessária à comprovação de regularidade de coligação ou partido político ou de requisitos para o registro de
candidatura, e após informação do cartório eleitoral, decorrido o prazo de intimação de 02 (dois) dias, com ou
sem manifestação do requerente do registro, fica dispensada a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral
antes da conclusão do processo para sentença.
§ 4º Apresentada impugnação ao registro de candidatura ou notícia de inelegibilidade por coligação, partido
político, candidato ou, se for o caso, por outro interessado, o Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos pelo
prazo de 01 (um) dia mediante remessa do feito.
§ 5º Apresentada impugnação ao registro de candidatura ou notícia de inelegibilidade e não sendo o caso do
parágrafo anterior, o processo, após decorrido o prazo para contestação, deve seguir concluso para sentença.
Art. 3º. Apresentado em cartório pedido de registro impresso e desacompanhado do arquivo digital gerado pelo
Sistema CANDex, fica delegada ao Chefe de Cartório e ao(à) seu(sua) substituto(a) legal imediato(a) a prática
de notificação do requerente no ato de entrega da documentação para, no prazo de 01 (um) dia, apresentar
mídia com o arquivo digital gerado pelo CANDex.
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Art. 4º. O expediente ou ato processual redigido pelo servidor deverá conter a indicação “de ordem”, e fazer
referência a legislação eleitoral que prevê a norma de regência ao ato praticado, com a correspondente menção
à presente Portaria que autoriza a sua prática ordinatória.
Art. 5°. Todos os atos ordinatórios praticados pelo servidor poderão ser, a qualquer tempo, revistos pelo
magistrado e, se for o caso, homologados ou corrigidos.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico e no mural do Cartório Eleitoral. Ciência pessoal ao Representante
do Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se com as cautelas legais.
Macau/RN, 05 de novembro de 2018.

CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral
PORTARIA N.º 014/2018 - 30ªZERN
PORTARIA N.º 014/2018 – 30ªZERN
A Exma. Dra. CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral, Circunscrição
do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Resolução TRE/RN n.º 45/2018, de 30 de outubro de 2018, prevê a aplicação das
instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral que regulamentam as eleições municipais de 2016 às
novas Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Guamaré/RN,
CONSIDERANDO que a Resolução TSE 23.462/2015 prevê que as notificações e as intimações do candidato,
do partido político ou da coligação serão encaminhadas para o número de fac-símile cadastrado no pedido de
registro de candidatura nos processos de Representações, Reclamações e Pedidos de Resposta;
CONSIDERANDO, contudo, a dificuldade de utilização de aparelhos de fac-símile pelos candidatos, partidos
políticos e coligações nos municípios desta 30º Zona Eleitoral;
CONSIDERANDO, ainda, a sistemática implementada pelo Tribunal Superior Eleitoral nas Eleições 2018 quanto
à citação, preferencialmente por meio eletrônico, para os casos de reclamações, representações e pedidos de
resposta (art. 8º da Resolução TSE n.º 23.547/2017);
CONSIDERANDO, especificamente, a necessidade de imprimir celeridade aos processos de reclamações,
representações e pedidos de resposta, nas Eleições para o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Guamaré/RN estabelecidas pela Resolução TRE/RN n.º 45/2018, de 30 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º. As coligações, os partidos políticos e os candidatos deverão informar ao cartório eleitoral seu endereço
eletrônico (e-mail) por meio de petição a ser protocolada no cartório eleitoral até 12 de novembro de 2018, dentro
do horário de atendimento ao público externo.
Art. 2º As citações nos processos de reclamação, representação e pedido de resposta relativos às Eleições para
o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Guamaré/RN, que tramitarem na 30ª Zona Eleitoral, serão
encaminhadas para o endereço eletrônico (e-mail) informados pelos partidos políticos, candidatos e coligações.
Art. 3º O não atendimento ao disposto no art. 1º desta portaria, implicará o encaminhamento da citação para o
número de fac-símile cadastrado no pedido de registro de candidatura, considerando-se a validade da citação,
caso o número informado pelo partido político, candidato ou coligação esteja inoperante.
Art. 4º O cartório eleitoral utilizará o endereço eletrônico (e-mail) ze030macaurn@yahoo.com para fins de
encaminhamento das citações nos processos de reclamação, representação e pedido de resposta, em razão das
dificuldades técnicas para envio de mensagens a usuários externos pelo e-mail institucional.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico e no mural do Cartório Eleitoral para fins de ciência de coligações,
partidos políticos e candidatos. Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se com as cautelas legais.
Macau/RN, 06 de novembro de 2018.
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

31ª ZONA ELEITORAL
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SENTENÇAS

REPRESENTAÇÃO (RP) n.º 36-60.2015.6.20.0031

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Assunto: Prestação de Contas

Exercício 2017

NOTIFICAÇÃO
Pela presente e de ordem do Excelentíssimo Juiz EDUARDO NERI NEGREIROS, em obediência ao art. 45, inc.
VII da Resolução nº 23.546/2017, abre-se vistas aos partidos políticos abaixo descritos e demais interessados
para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados nos
autos, no prazo comum de 03 (três) dias.
PARTIDOO POLÍTICO
PSDB- CAMPO GRANDE

PROCESSO
10-57.2018.6.20.0031

PARTIDO
PROGRESSISTACAMPO GRANDE

16-64.2018.6.20.0031

ADVOGADO
EIDER DERCYO GURGEL VIEIRA
(OAB-RN 12.994)
EDUARDO
FAGNER
VIEIRA
GURGEL (OAB/RN 10760)

Campo Grande-RN, 06 de novembro de 2018.
DIANA PEDROSA LIMA
Chefe do Cartório DA 31ZE
Assunto: Prestação de Contas

Exercício 2016

NOTIFICAÇÃO
Pela presente e de ordem do Excelentíssimo Juiz EDUARDO NERI NEGREIROS, em obediência ao art. 30, inc.
VI, alínea “e” da Resolução nº 23.464/2015, abre-se vistas aos partidos políticos abaixo descritos e demais
interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados nos autos, no prazo comum de 03 (três) dias.
PARTIDO POLÍTICO
SOLIDARIEDADE-SD
POTIGUAR

TRIUNFO

PROCESSO
27-30.2017.6.20.0031

PRESIDENTE
ROMULO DOMINGO SÁVIO DE
SOUSA LUCENA

Campo Grande-RN, 06 de novembro de 2018.
DIANA PEDROSA LIMA
Chefe do Cartório DA 31ZE

47ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Proc. n° 13-61.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido Progressista/PP de Carnaubais e outros
Advogado: Mário Luiz de Albuquerque Cavalcante (OAB/RN 8871)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
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Versam os autos sobre Declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido Progressista
do Município de Carnaubais/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido acima mencionado apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls.
02) em 02/05/2018 – não observando, portanto, o prazo estipulado no art. 28, caput, da Resolução TSE nº
23.546/2017. Devidamente intimado (fls. 08), constituiu procurador (fls. 07).
A referida declaração foi recebida, nos termos do despacho de fls. 10.
Publicado edital (fls. 10v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 10v). A unidade técnica concluiu
pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 12). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou
parecer pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls. 13/14).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera
substancialmente a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de
recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro:
“§ 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)”.
Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do
interior do país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações
diversas, subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros
diretores. Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
Logo, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
Fundo Partidário, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Por fim, entendo que o descumprimento do prazo previsto no art. 28, caput, da Resolução TSE nº
23.546/2017, configura uma impropriedade de natureza meramente formal, uma vez que o art. 30, I, determina
que, encerrado o prazo para a apresentação das contas, o Cartório Eleitoral deve notificar os órgãos partidários
para suprir a omissão.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o
parecer ministerial, e com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995 e no art. 46, II, da Resolução TSE nº
23.546/2017, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Progressista – PP,
do Município de Carnaubais/RN, referente ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 04 de novembro de 2018.

Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
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Proc. n° 17-98.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido Trabalhista Brasileiro/PTB de Carnaubais e outros
Advogado: Renato Augusto Soares de Souza Lopes (OAB/RN 6146)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido Trabalhista
Brasileiro do Município de Carnaubais/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido acima mencionado, notificado nos termos do Art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fls.
05), apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 03) em 18/05/2018 – não
observando, portanto, o prazo estipulado no art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A referida declaração foi recebida, nos termos do despacho de fls. 07.
Publicado edital (fls. 07v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 07v). A unidade técnica concluiu
pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 09). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou
parecer pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls. 10/11).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera
substancialmente a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de
recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro:
“§ 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)”.
Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.

Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do
interior do país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações
diversas, subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros
diretores. Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
Logo, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
Fundo Partidário, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Por fim, entendo que o descumprimento do prazo previsto no art. 28, caput, da Resolução TSE nº
23.546/2017, configura uma impropriedade de natureza meramente formal, uma vez que, notificado nos termos
do art. 30, I, o órgão partidário supriu a omissão, apresentando as contas.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o
parecer ministerial, e com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995 e no art. 46, II, da Resolução TSE nº
23.546/2017, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Trabalhista
Brasileiro, do Município de Carnaubais/RN, referente ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
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Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 04 de novembro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

Proc. n° 21-38.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Podemos de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Clezio de Oliveira Fernandes (OAB/RN 3429)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Declaração de ausência de movimentação de recursos do Podemos do
Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido acima mencionado, notificado nos termos do Art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fls.
04), apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02) em 21/05/2018 – não
observando, portanto, o prazo estipulado no art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A referida declaração foi recebida, nos termos do despacho de fls. 07.
Publicado edital (fls. 07v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 07v). A unidade técnica concluiu
pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 09). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou
parecer pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls. 10/11).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera
substancialmente a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de
recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro:
“§ 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)”.
Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do
interior do país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações
diversas, subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros
diretores. Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
Logo, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
Fundo Partidário, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Por fim, entendo que o descumprimento do prazo previsto no art. 28, caput, da Resolução TSE nº
23.546/2017, configura uma impropriedade de natureza meramente formal, uma vez que, notificado nos termos
do art. 30, I, o órgão partidário supriu a omissão, apresentando as contas.
III – DISPOSITIVO
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Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o
parecer ministerial, e com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995 e no art. 46, II, da Resolução TSE nº
23.546/2017, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Podemos, do Município de
Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 04 de novembro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 32-67.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Solidariedade/SD de Carnaubais e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN 7719)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Declaração de ausência de movimentação de recursos do Solidariedade do
Município de Carnaubais/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido acima mencionado, notificado nos termos do Art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fls.
07), apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02) em 23/05/2018 – não
observando, portanto, o prazo estipulado no art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A referida declaração foi recebida, nos termos do despacho de fls. 10.
Publicado edital (fls. 10v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 10v). A unidade técnica concluiu
pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 12). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou
parecer pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls. 13/14).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera
substancialmente a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de
recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro:
“§ 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)”.
Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do
interior do país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações
diversas, subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros
diretores. Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
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Logo, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
Fundo Partidário, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Por fim, entendo que o descumprimento do prazo previsto no art. 28, caput, da Resolução TSE nº
23.546/2017, configura uma impropriedade de natureza meramente formal, uma vez que, notificado nos termos
do art. 30, I, o órgão partidário supriu a omissão, apresentando as contas.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o
parecer ministerial, e com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995 e no art. 46, II, da Resolução TSE nº
23.546/2017, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Solidariedade, do
Município de Carnaubais/RN, referente ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 04 de novembro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 15-31.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido da República/PR de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN 7719)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido da República
do Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido acima mencionado apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls.
02) em 08/05/2018 – não observando, portanto, o prazo estipulado no art. 28, caput, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
A referida declaração foi recebida, nos termos do despacho de fls. 05.
Publicado edital (fls. 05v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 05v). A unidade técnica concluiu
pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 09). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou
parecer pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls. 10/11).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera
substancialmente a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de
recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro:
“§ 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)”.
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Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do
interior do país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações
diversas, subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros
diretores. Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
Logo, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a efetiva
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de valores do
Fundo Partidário, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Por fim, entendo que o descumprimento do prazo previsto no art. 28, caput, da Resolução TSE nº
23.546/2017, configura uma impropriedade de natureza meramente formal, uma vez que o art. 30, I, determina
que, encerrado o prazo para a apresentação das contas, o Cartório Eleitoral deve notificar os órgãos partidários
para suprir a omissão.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o
parecer ministerial, e com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995 e no art. 46, II, da Resolução TSE nº
23.546/2017, JULGO como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas do Partido da República – PR, do
Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 04 de novembro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 11-91.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido Republicano Brasileiro/PRB de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Daniel Ursulino Pereira(OAB/RN 8737)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do Partido Republicano
Brasileiro do Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido acima mencionado apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls.
02) em 30/04/2018.
A referida declaração foi recebida, nos termos do despacho de fls. 06.
Publicado edital (fls. 06v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 07). A unidade técnica apresentou
parecer, apontando inconsistência (fls. 10). Intimado pessoalmente, o partido apresentou manifestação
acompanhada de documentos (fls. 16-41). A unidade técnica apresentou novo parecer, concluindo pela
aprovação das contas (fls. 42). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela
aprovação das contas apresentadas (fls. 43/44).
É o Relatório. Decido.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera
substancialmente a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de
recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro:
“§ 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)”.
Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do
interior do país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações
diversas, subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros
diretores. Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a
efetiva arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de
valores do Fundo Partidário, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de
recursos.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o
parecer ministerial, e com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995 e no art. 46, I da Resolução TSE nº
23.546/2017, recebo e declaro a validade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do Partido
Republicano Brasileiro – PRB, do Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício 2017, inclusive para
que surtam os efeitos equivalentes à prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da
citada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 04 de novembro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 8-39.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido da Mulher Brasileira/PMB de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Clezio de Oliveira Fernandes (OAB/RN 3429)

SENTENÇA

I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido da Mulher
Brasileira do Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido acima mencionado apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls.
02). Devidamente intimado (fls. 06), constituiu procurador (fls. 05).
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A referida declaração foi recebida, nos termos do despacho de fls. 07.
Publicado edital (fls. 07v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 07v). A unidade técnica concluiu
pela aprovação das contas (fls. 09). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela
aprovação das contas apresentadas (fls. 10/11).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera
substancialmente a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de
recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro:
“§ 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)”.
Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do
interior do país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações
diversas, subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros
diretores. Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a
efetiva arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de
valores do Fundo Partidário, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de
recursos.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o
parecer ministerial, e com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995 e no art. 46, I da Resolução TSE nº
23.546/2017, recebo e declaro a validade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do Partido
da Mulher Brasileira – PMB, do Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício 2017, inclusive para
que surtam os efeitos equivalentes à prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da
citada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 04 de novembro de 2018.

Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 9-24.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas
Requerentes: Partido Progressista/PP de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Clezio de Oliveira Fernandes (OAB/RN 3429)
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SENTENÇA

I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido Progressista
do Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido acima mencionado apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls.
02). Devidamente intimado (fls. 05), constituiu procurador (fls. 06).
A referida declaração foi recebida, nos termos do despacho de fls. 07.
Publicado edital (fls. 07v), transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 07v). A unidade técnica concluiu
pela aprovação das contas (fls. 09). Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela
aprovação das contas apresentadas (fls. 10/11).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, fruto da reforma eleitoral ocorrida no ano de 2015, altera
substancialmente a forma da Justiça Eleitoral receber as contas partidárias quando não há movimentação de
recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro:
“§ 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)”.
Assim, tem o partido político a faculdade de informar à Justiça Eleitoral, via declaração firmada por seus
responsáveis, a falta de movimentação de recursos financeiros e a inexistência de arrecadação de bens
estimáveis em dinheiro, para fins de controle e registro.
Trata-se de procedimento simplificado, cujo público-alvo são as pequenas agremiações partidárias do
interior do país, que não recebem recursos do Fundo Partidário, tampouco auferem receita através de doações
diversas, subsistindo, tão somente, através de cessão gratuita de espaços físicos na residência de membros
diretores. Para esses casos, a nova legislação dispensou a prestação de contas.
Portanto, não havendo registro de recebimento de recursos efetivamente doados em dinheiro ou a
efetiva arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, assim como não havendo registro de recebimento de
valores do Fundo Partidário, há que se reconhecer a validade da declaração de ausência de movimentação de
recursos.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o
parecer ministerial, e com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995 e no art. 46, I da Resolução TSE nº
23.546/2017, recebo e declaro a validade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do Partido
Progressista – PP, do Município de Alto do Rodrigues/RN, referente ao exercício 2017, inclusive para que surtam
os efeitos equivalentes à prestação e aprovação das contas, conforme o art. 45, VIII, alínea “a”, da citada
Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Pendências/RN, 01 de novembro de 2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
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Processo n° 35-22.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de Contas
Interessados: Partido Socialista Brasileiro/PSB de Alto do Rodrigues e outros
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido Socialista
Brasileiro do Município de Alto do Rodrigues/RN, relativa ao exercício de 2017.
Regularmente intimado para constituir representante legal, os interessados quedaram inertes, conforme
Certidão retro.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Extrai-se dos autos que o Partido interessado, após apresentar declaração de ausência de
movimentação financeira não observando o prazo legal estabelecido no art. 28 da Resolução TSE nº
23546/2017, não constituiu advogado, mesmo regularmente notificado.
A Resolução supra determina ainda que:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação,
ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas
Anual da Justiça Eleitoral:
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do
número de facsímile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser
publicadas no órgão oficial de imprensa;
Art. 31. A prestação de contas recebida deve:
II – as partes devem ser representadas por advogados; e
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar
de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus
recursos financeiros.
A Resolução TSE nº 23571/2018 assevera que:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, com fulcro no Art. 46, IV, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS
as contas do exercício financeiro de 2017 do Partido Socialista Brasileiro do município de Alto do Rodrigues/RN,
determinando a perda do recebimento de quotas do Fundo Partidário, bem como a devolução integral de todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, nos termos
do Art. 48 e § 2º, da mencionada Resolução.
Determino ainda a suspensão do registro do órgão de direção municipal até que seja regularizada a
situação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Comuniquem-se os diretórios regional e nacional do partido da decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, certificado o trânsito em julgado, proceda-se o registro no Sistema SICO, comunique-se o setor
responsável no TRE/RN para anotações e arquive-se.
Pendências/RN, 04/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Processo n° 33-52.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de Contas
Interessados: Partido Social Cristão/PSC de Alto do Rodrigues e outros
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SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação financeira apresentada pelo Partido Social
Cristão do Município de Alto do Rodrigues/RN, relativa ao exercício de 2017.
Regularmente intimado para constituir representante legal, os interessados quedaram inertes, conforme
Certidão retro.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Extrai-se dos autos que o Partido interessado, após apresentar declaração de ausência de
movimentação financeira não observando o prazo legal estabelecido no art. 28 da Resolução TSE nº
23546/2017, não constituiu advogado, mesmo regularmente notificado.
A Resolução supra determina ainda que:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação,
ao órgão da Justiça Eleitoral competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas
Anual da Justiça Eleitoral:
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do
número de facsímile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser
publicadas no órgão oficial de imprensa;
Art. 31. A prestação de contas recebida deve:
II – as partes devem ser representadas por advogados; e
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar
de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus
recursos financeiros.
A Resolução TSE nº 23571/2018 assevera que:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que
seja regularizada a situação.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, com fulcro no Art. 46, IV, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS
as contas do exercício financeiro de 2017 do Partido Social Cristão do município de Alto do Rodrigues/RN,
determinando a perda do recebimento de quotas do Fundo Partidário, bem como a devolução integral de todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, nos termos
do Art. 48 e § 2º, da mencionada Resolução.
Determino ainda a suspensão do registro do órgão de direção municipal até que seja regularizada a
situação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Comuniquem-se os diretórios regional e nacional do partido da decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, certificado o trânsito em julgado, proceda-se o registro no Sistema SICO, comunique-se o setor
responsável no TRE/RN para anotações e arquive-se.
Pendências/RN, 04/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 57-80.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de Contas
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira/PSDB de Alto do Rodrigues e outros
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Informa o presente feito a ausência de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira
do Município de Alto do Rodrigues/RN, relativa ao exercício de 2017.
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Intimado o Partido para, nos termos do Art. 30, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, efetuar a devida
prestação de contas no prazo de 72 horas (fls. 02), este deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer
manifestação (fls. 04).
Foram enviados Ofícios aos diretórios nacional e regional do mencionado partido informando sobre a
suspensão dos repasses relativos às quotas do Fundo Partidário (fls. 14 e 16).
Instado a se manifestar no feito, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pugnando sejam as
contas julgadas não prestadas (fl. 18/20).
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 2017 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
2017 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 parecer Ministerial, com fulcro nos Arts. 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do exercício financeiro de 2017 do Partido da Social
Democracia Brasileira do município de Alto do Rodrigues/RN, determinando a perda do recebimento de quotas
do Fundo Partidário, bem como a devolução integral de todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que
lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, nos termos do Art. 48 e § 2º, da mencionada Resolução.
Determino ainda a suspensão do registro do diretório municipal do partido interessado, com a inativação
do órgão e indeferimento de novas anotações até a regularização da situação, devendo ser comunicado o setor
competente no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se às anotações no Sistema SICO.
Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa nos registros.
Pendências/RN, 01/11/2018.

Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

49ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Representação 03-11.2018.6.20.0049

Processo nº 0000 03-11.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): LUIZ NAZARENO DE SOUZA.
Advogado: Tales Pinheiro Belém (OAB/RN-7012)
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Sentença
VISTOS EM CORREIÇÃO.
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que está dispensado de comprovação de rendimentos quando a
doação for limitada a faixa de isenção do IRPF.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
improcedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
No caso concreto o representado comprova que possui renda compatível com o limite de doação realizada,
conforme apontado pelo próprio MPE.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso I, do Código De Processo Civil, improcedente a representação
formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de LUIZ NAZRENO DE SOUZA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 31 de outubro de 2018.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Representação 11-85.2018.6.20.0049

Processo nº 0000 11-85.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): ERIVAN DANTAS DOS SANTOS.
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Advogado: Aluízio Delmiro da Costa Júnior (OAB/RN 14872)

Sentença
VISTOS EM CORREIÇÃO.
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que está dispensado de comprovação de rendimentos quando a
doação for limitada a faixa de isenção do IRPF.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos do representado.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que abaixo de R$ 2.812,39 não é preciso que o doador
apresente tal comprovação, no caso, R$ 1.500,00, destarte, a única renda comprovada nos autos (fls. 05/06), foi
o recebimento do benefício da bolsa família de R$ 112,00 mensais, ou seja, R$ 1.344, de modo que o
representado teria doado, mais que o dobro de sua renda comprovada nos autos.
Sobre o tema o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral Potiguar decidiu:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR - DOAÇÃO - BENEFICIÁRIO DE
BOLSA FAMÍLIA - INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE "LARANJA" - ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015 IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO.
Apesar de não ser ilícita nem vedada a doação por pessoa física que seja beneficiária de programas sociais do
governo federal, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição, não houve provas de que o doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada - e
comprovada - para fins de deferimento de sua inscrição no Bolsa Família, teria capacidade financeira de arcar
com doações de campanha eleitoral.
Indícios de utilização de "laranja" para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. Recursos de origem não
identificada. Desaprovação.
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(RECURSO ELEITORAL n 74369, ACÓRDÃO n 328/2018 de 05/10/2018, Relator(a) ANDRÉ LUÍS DE
MEDEIROS PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/10/2018, Página 02)
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar à Representada a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
no montante de R$ 6.720,00, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de Recolhimento
da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, JULGO
ANTECIPADAMENTE POR MÉRITO nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
PROCEDENTE a Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de ERIVAN DANTAS DOS
SANTOS, por entender que houve extrapolação do limite legal de doação por parte de pessoa física, nos termos
do art. 23, § 1º, da Lei das Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ 6.720,00 correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se pessoalmente o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 31 de outubro de 2018.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Representação 13-55.2018.6.20.0049

Processo nº 000013-55.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): ROSEMBERG CABRAL DE OLIVEIRA GONÇALVES.
Advogado: Aluízio Delmiro da Costa Júnior (OAB/RN 14872)
Sentença
VISTOS EM CORREIÇÃO.
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que está dispensado de comprovação de rendimentos quando a
doação for limitada a faixa de isenção do IRPF.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
procedente.
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Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que abaixo de R$ 2.812,39 não é preciso que o doador
apresente tal comprovação, no caso, R$ 600,00, destarte, a única renda comprovada nos autos (fls. 05/06), foi o
recebimento do benefício da bolsa família de R$ 181,00 mensais, ou seja, R$ 2.172,00. Destarte, existe prova
nos autos que o representando possui vínculo jurídico com o Município de Upanema, porém não apresentou
comprovante de sua renda, mesmo sendo servidor público, de modo que é, sendo certo que ninguém pode
ganhar menos de que um salário mínimo, então a renda bruta do representado seria de R$ 10.506,66, de modo
que somente poderia doar R$ 1.056,66, daí que não existe excesso.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso i, do código de processo civil, improcedente a Representação formulada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de ROSEMBERG CABRAL DE OLIVEIRA GONÇALVES,
especificamente nesse caso, por aplicação do princípio da insignificância, visto o pequeno montante que foi tido
como excesso de doação por parte da Representada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral, especialmente, para adotar medidas que entenda cabível em face do fato
de um servidor público está sendo beneficiado com o benefício de bolsa-família.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 31 de outubro de 2018.

Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Representação 15-25.2018.6.20.0049

Processo nº 000015-25.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): MARIA DO SOCORRO FERREIRA.
Advogado: Aluízio Delmiro da Costa Júnior (OAB/RN 14872)

Sentença
VISTOS EM CORREIÇÃO.
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Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que está dispensado de comprovação de rendimentos quando a
doação for limitada a faixa de isenção do IRPF.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que abaixo de R$ 2.812,39 não é preciso que o doador
apresente tal comprovação, no caso, R$ 1.000,00, destarte, a única renda comprovada nos autos (fls. 05/06), foi
o recebimento do benefício da bolsa família de R$ 77,00 mensais, ou seja, R$ 924,00, de modo que o
representado teria doado, mais que o dobro de sua renda comprovada nos autos.
Sobre o tema o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral Potiguar decidiu:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR - DOAÇÃO - BENEFICIÁRIO DE
BOLSA FAMÍLIA - INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE "LARANJA" - ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015 IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO.
Apesar de não ser ilícita nem vedada a doação por pessoa física que seja beneficiária de programas sociais do
governo federal, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição, não houve provas de que o doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada - e
comprovada - para fins de deferimento de sua inscrição no Bolsa Família, teria capacidade financeira de arcar
com doações de campanha eleitoral.
Indícios de utilização de "laranja" para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. Recursos de origem não
identificada. Desaprovação.
(RECURSO ELEITORAL n 74369, ACÓRDÃO n 328/2018 de 05/10/2018, Relator(a) ANDRÉ LUÍS DE
MEDEIROS PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/10/2018, Página 02)
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar à Representada a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
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no montante de R$ 4.620,00, devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia de Recolhimento
da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, JULGO
ANTECIPADAMENTE POR MÉRITO nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de MARIA DO SOCORRO
FERREIRA, por entender que houve extrapolação do limite legal de doação por parte de pessoa física, nos
termos do art. 23, § 1º, da Lei das Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ 4.620,00, correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se, pessoalmente, o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 31 de outubro de 2018.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Representação 19-62.2018.6.20.0049
Processo nº 000019-62.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): LARISSA JANAÍNA DIÓGNES DE MOURA.
Advogado: Francisco James Silveira de Souza (OAB/RN 7636)
Sentença
VISTOS EM CORREIÇÃO.
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que está dispensado de comprovação de rendimentos quando a
doação for limitada a faixa de isenção do IRPF.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
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II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que abaixo de R$ 2.812,39 não é preciso que o doador
apresente tal comprovação, no caso, R$ 1.700,00.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso i, do código de processo civil, improcedente a Representação formulada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de LARISSA JANAÍNA DIÓGNES DE MOURA, especificamente nesse
caso, por aplicação do princípio da insignificância, visto o pequeno montante que foi tido como excesso de
doação por parte da Representada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 31 de outubro de 2018.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Representação 20-47.2018.6.20.0049
Processo nº 000020-47.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representada: SULAMITA MARIA DE CARVALHO MEDEIROS.
Advogado: Aluízio Delmiro da Costa Júnior (OAB/RN 14872)
Sentença
VISTOS EM CORREIÇÃO.
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte Representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que alegou que auferia rendimentos de R$ 16.073,00, ou seja, a
doação de R$ 1.520,00 estava dentro do limite legal de 10%.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
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O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que abaixo de R$ 2.812,39 não é preciso que o doador
apresente tal comprovação.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso i, do código de processo civil, improcedente a Representação formulada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de SULAMITA MARIA DE CARVALHO MEDEIROS, especificamente
nesse caso, por aplicação do princípio da insignificância, visto o pequeno montante que foi tido como excesso de
doação por parte da Representada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 31 de outubro de 2018.

Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Representação 17-92.2018.6.20.0049
Processo nº 000017-92.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(a): CARLOS GREGÓRIO DE MEO JÚNIOR.
Advogado: Aluízio Delmiro da Costa Júnior (OAB/RN 14872)
Sentença
VISTOS EM CORREIÇÃO
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte Representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que está dispensado de comprovação de rendimentos quando a
doação for limitada a faixa de isenção do IRPF.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
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Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que abaixo de R$ 2.812,39 não é preciso que o doador
apresente tal comprovação, no caso, R$ 1.900,00, destarte, existe prova nos autos que o representando possui
vínculo jurídico com o Município de Upanema, porém não apresentou comprovante de sua renda, mesmo sendo
servidor público, de modo que é, sendo certo que ninguém pode ganhar menos de que um salário mínimo, então
a renda bruta do representado seria de R$ 10.506,66, de modo que somente poderia doar R$ 1.056,66, daí o
excesso de doação de R$ 843,34.
Sobre o tema o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral Potiguar decidiu:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - CANDIDATO - VEREADOR - DOAÇÃO - BENEFICIÁRIO DE
BOLSA FAMÍLIA - INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE "LARANJA" - ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.463/2015 IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO.
Apesar de não ser ilícita nem vedada a doação por pessoa física que seja beneficiária de programas sociais do
governo federal, desde que respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição, não houve provas de que o doador, cuja hipossuficiência econômica foi analisada - e
comprovada - para fins de deferimento de sua inscrição no Bolsa Família, teria capacidade financeira de arcar
com doações de campanha eleitoral.
Indícios de utilização de "laranja" para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. Recursos de origem não
identificada. Desaprovação.
(RECURSO ELEITORAL n 74369, ACÓRDÃO n 328/2018 de 05/10/2018, Relator(a) ANDRÉ LUÍS DE
MEDEIROS PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/10/2018, Página 02)
Não estou aqui a declarar que não é possível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de doação
acima do limite, até mesmo numa interpretação conforme a Constituição, artigo 14, § 9º, mas que tal instituto não
é aplicável à hipótese sob análise, justamente, porque o excesso de doação é considerável em relação ao limite
estabelecido, descaracterizando a sua aplicabilidade no caso concreto.
Tendo em vista que a doação foi destinada à campanha do pleito de 2016, impõe-se aplicar à Representada a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei das Eleições, com a redação anterior à Lei nº 13.488/2017, transcrito
anteriormente, no valor de 5 (cinco) vezes o excesso verificado, mínimo previsto, ou seja, a multa será aplicada
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser recolhida ao fundo partidário por intermédio de Guia
de Recolhimento da União, a ser expedida pelo Cartório Eleitoral.
Por fim, comporta assinalar que a Lei Complementar nº 64/90, em seu art. 1º, inciso I, alínea “p”, prevê que “a
pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22”. Assim sendo, em sendo julgada procedente
a presente demanda, é de ser aplicada a sanção prevista no dispositivo supramencionado, permanecendo o
doador representado inelegível pelo prazo de 08 (oito) anos a contar do trânsito em julgado.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, procedente a Representação formulada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de CARLOS GREGÓRIO DE MEO JÚNIOR, por entender que houve
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extrapolação do limite legal de doação por parte de pessoa física, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei das
Eleições.
Em consequência, fixo ao representado a multa no valor de R$ 4.216,70 correspondente a 5 (cinco) vezes o
excesso verificado, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a sanção de inelegibilidade contida
no art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.
Deve o Cartório Eleitoral, após o trânsito em julgado, providenciar os registros necessários à efetivação das
sanções aplicadas assim como a emissão da guia respectiva para o pagamento da multa aplicada, obedecidas
as formalidades legais.
Publique-se sem a identificação completa do representado, bastando as suas iniciais, uma vez que cito na
presente sentença valores relacionados à sua declaração de imposto de renda pessoa física, o que é protegido
por sigilo constitucional.
Registre-se. Intimem-se por meio da publicação supra determinada.
Intime-se pessoalmente o Representante do Ministério Público Eleitoral por carga dos autos, especialmente,
quanto a verificação de percepção irregular de benefício assistencial por servidor público.
Com o trânsito em julgado, após adotadas todas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa
respectiva.
Mossoró, 31 de outubro de 2018.

Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
Representação 20-47.2018.6.20.0049
Processo nº 000020-47.2018.6.20.0049
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representada: SULAMITA MARIA DE CARVALHO MEDEIROS.
Advogado: Aluízio Delmiro da Costa Júnior (OAB/RN 14872)
Sentença
VISTOS EM CORREIÇÃO.
Trate-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face da pessoa física em epígrafe.
O objeto da representação é a apuração da ocorrência de doação irregular a candidato, acima do limite legal,
segundo informações enviadas pela Receita Federal do Brasil ao MPE, a partir de cruzamento de dados da
doação com os rendimentos do doador.
Em sede de liminar, o parquet pugnou pela quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada com a
solicitação de informações à RFB quanto aos rendimentos declarados em 2016 (ano-calendário 2015) e o
montante doado pelo(a) representado(a).
Determinada a quebra de sigilo fiscal, foi notificada a parte Representada para responder à representação contra
si formulada, tendo apresentado defesa, em que alegou que auferia rendimentos de R$ 16.073,00, ou seja, a
doação de R$ 1.520,00 estava dentro do limite legal de 10%.
Com vista dos autos para manifestação, o Ministério Público Eleitoral, requereu que representação seja julgada
procedente.
Vieram os autos conclusos.
Brevíssimo relatório. Decido.
A representação eleitoral por doação acima do limite legal por parte de pessoa física, fundada no art. 23, da Lei
Eleitoral, possui a característica principal de ser questão eminentemente de direito, sendo passível de julgamento
antecipado após a produção das provas documentais pertinentes.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito
nas seguintes hipóteses (art. 355):
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
Dessa forma, em não havendo a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento de mérito.
Em sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da representação em face da
ausência de prova dos rendimentos da representada.
A Res. TSE nº 23.463/2015, por sua vez, no art. 21, caput e parágrafos, assim prescreve:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.(Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
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§ 3º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). - grifei
(...)
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2016.
§ 8º Eventual declaração anual retificadora apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser
considerada na aferição do limite de doação do contribuinte.
(…)
Destarte, conforme entendimento consolidado na resolução acima, a presunção em favor do doador até o limite
de isenção do IRPF no ano calendário 2016, de modo que abaixo de R$ 2.812,39 não é preciso que o doador
apresente tal comprovação.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento nas razões de fato e de direito acima delineadas, julgo antecipadamente
por mérito nos termos do art. 355, inciso i, do código de processo civil, improcedente a Representação formulada
pelo Ministério Público Eleitoral em face de SULAMITA MARIA DE CARVALHO MEDEIROS, especificamente
nesse caso, por aplicação do princípio da insignificância, visto o pequeno montante que foi tido como excesso de
doação por parte da Representada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado e adotadas as providências determinadas, ARQUIVEM-SE, com baixa respectiva.
Mossoró, 31 de outubro de 2018.
Edino Jales de Almeida Júnior
Juiz de Direito e Juiz Eleitoral da 49ª ZE
PC 65-51.2018.6.20.0049
Espécie: Prestação de Contas
Processo: n.º 65-51.2018.6.20.0049
Interessado: AVANTE do Município de UpanemaRN
Advogado: Francisco Jarian das Chagas Souza (OAB: 13248/RN)
SENTENÇA
VISTOS EM CORREIÇÃO.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos,
considerando-se as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das
contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do AVANTE de Upanema/RN, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas tempestivamente e dentro das normas que regem a matéria,
quais sejam: Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017.
Tanto é assim que o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro na
Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS
E APROVADAS, razão pela qual determino o registro do julgamento no sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
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Mossoró/RN, 31 de outubro de 2018.

EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª Zona – Mossoró/RN
PC 64-66.2018.6.20.0049

Espécie: Prestação de Contas
Processo: n.º 64-66.2018.6.20.0049
Interessado: PRP do Município de Upanema/RN
Advogado: Jane Cleia Gonçalves freira (OAB: 9762/RN)
SENTENÇA
VISTOS EM CORREIÇÃO,.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos,
considerando-se as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das
contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do PRP de UPANEMA/RN, referente ao exercício
financeiro de de 2017.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas tempestivamente e dentro das normas que regem a matéria,
quais sejam: Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017.
Tanto é assim que o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro na
Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS
E APROVADAS, razão pela qual determino o registro do julgamento no sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Mossoró/RN,

31 de outubro de 2018.

EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª Zona – Mossoró/RN
PC 64-36.2018.6.20.0049
Espécie: Prestação de Contas
Processo: n.º 66-36.2018.6.20.0049
Interessado: PP do Município de Tibau/RN
Advogado: Tales Pinheiro Belém (OAB: 7012/RN)
SENTENÇA
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VISTOS EM CORREIÇÃO.
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos,
considerando-se as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das
contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do PP de TIBAU/RN, referente ao exercício financeiro
de de 2017.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas tempestivamente e dentro das normas que regem a matéria,
quais sejam: Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017.
Tanto é assim que o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro na
Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS
E APROVADAS, razão pela qual determino o registro do julgamento no sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Mossoró/RN, 31 de outubro de 2018.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª Zona – Mossoró/RN
PC 52-52.2018.6.20.0049
Espécie: Prestação de Contas
Processo: n.º 69-88.2018.6.20.0049
Interessado: PP do Município de Gov.Dix-Sept Rosado/RN
Advogado: Carlyle Augusto Negreiros Costa (OAB: 8396/RN)
SENTENÇA
VISTOS EM CORREIÇÃO,
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Emitido relatório conclusivo do órgão técnico, foi sugerida o imediato arquivamento dos autos,
considerando-se as contas, como prestadas e aprovadas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das
contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do PP de TIBAU/RN, referente ao exercício financeiro
de de 2017.
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Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas tempestivamente e dentro das normas que regem a matéria,
quais sejam: Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017.
Tanto é assim que o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
Assim, acompanhando o Parecer da Unidade Técnica de Análise e do Parquet Eleitoral e com fulcro na
Lei n° 9096/95 e Resolução/TSE n° 23.546/2017, CONSIDERO AS CONTAS EM APREÇO COMO PRESTADAS
E APROVADAS, razão pela qual determino o registro do julgamento no sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vistas ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.
Mossoró/RN, 31 de outubro de 2018.

EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª Zona – Mossoró/RN
PC 39-53.2018.6.20.0049
Espécie: Prestação de Contas Anuais – Exercício 2018
Processo: n.º 39-53.2018.6.20.0049
Interessado: PT do Município de Upanema/RN
Advogado: Ênio Rodrigues de Castro Villaça(OAB/RN 14963)
SENTENÇA
VISTOS EM CORREIÇÃO.
Versam os autos sobre Prestação de Contas do Diretório do Partido dos Trabalhadores - PT do Município de
Upanema/RN, referente ao exercício financeiro de 2018.
Foi publicado edital tornando público o Balanço Patrimonial deste partido, transcorrendo in albis o prazo para
impugnação (fls. 68).
No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas (fls. 73) .
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas. (fls. 75)
É o Relatório. Fundamento e decido.
A obrigatoriedade da prestação de contas dos Partidos Políticos encontra-se prevista na Lei n.º 9096/95 – Lei
dos Partidos Políticos c/c a Resolução/TSE n.º 23.546/2017, e tem como finalidade permitir que a Justiça
Eleitoral tome conhecimento da origem e destinação dos recursos públicos.
Extrai-se dos autos que a prestação de contas obedece aos ditames da legislação que rege a matéria,
quais sejam: Lei n° 9.504/97 e Res. TSE n° 23.546/2017.
Posto isso, e por tudo mais que constam nos autos, DECLARO APROVADAS a prestação de contas do Partido
dos Trabalhadores - PT do Município de Upanema/RN, referente ao Exercício de 2017, com fundamento na Lei
n.º 9096/95 e na Resolução/TSE n.º 23546/2017.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vistas ao MPE.
Mossoró/RN, 31 de outubro de 2018.
PC N.º 52-52.2018.6.20.0049
Espécie: Prestação de Contas Protocolo: 7.984/2018
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Processo: n.º 52-52.2018.6.20.0049
Requerente: PSD do Município de Tibau/RN
Requerente: Maria Josineide de Souza – Tesoureira
Requerente: Josinaldo Marcos de Souza - Presidente
Advogado: Helton de Souza Evangelista(OAB: 4230/RN)
SENTENÇA
Vistos em correição,
Versam os autos sobre Prestação de Contas sem movimentação financeira do partido político em epígrafe,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Em sua análise o órgão técnico detectou movimentação incompatível com a informação prestada pelo partido,
tendo emitido relatório preliminar de análise (fls.14/15) recomendando a baixa nos autos em diligência para que o
partido fosse intimado a apresentar a prestação de contas regular além de justificar o fato de ter encaminhado
declaração de ausência de movimentação financeira, quando houve movimentação no período, advertindo-se
para a possibilidade de julgamento das contas como não prestadas e a possibilidade de apuração de crime de
falsidade ideológica.
Devidamente intimados, os dirigentes partidários não apresentaram manifestação ao referido relatório preliminar.
Emitido relatório conclusivo (fls. 20/21) o órgão técnico manifestou-se pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Com vista dos autos, o Agente Ministerial emitiu Parecer (fls. 23) no sentido de serem as contas declaradas
como não prestadas, ao tempo em que propôs a aplicação das sanções previstas na legislação que regulamenta
a prestação de contas pelos partidos políticos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, ressalto que a Res. TSE nº 23.546/2017, em seu art. 65, passou a prever que o rito processual a
ser adotado nas prestações de contas, que ainda não tenham sido julgadas, a partir do ano de 2009, deve seguir
o rito que se encontra previsto em seu texto.
Quanto à análise das contas em si, permanece sendo utilizada a disciplina prevista na Res. TSE nº 23.464/2015,
devendo ser utilizada para fins de verificação da regularidade da prestação de contas em termos materiais.
Prevê o art. 46, inciso IV, da Res. TSE nº 23.464/2015, in verbis:
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; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da
movimentação dos seus recursos financeiros.
No caso dos autos, verifico que o Partido Político apresentou declaração de ausência de movimentação
financeira (fls. 04/06). Durante a fase de análise foi acrescentado aos autos o extrato bancário da conta aberta
em nome do partido (fls. 12), obtido por intermédio do SPCA, contendo a movimentação financeira ao longo do
exercício em análise, constatando-se ter havido o desconto de um cheque (850006) no valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais), descontado em 03/01/2017, com a identificação de histórico “CHEQUE DESCONTADO EM OUTRA
AGÊNCIA”, além da tarifa de processamento do sobredito cheque, registrada na mesma data, no valor de R$
2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos), indicando ter havido movimentação financeira no exercício em tela, o
que descaracteriza a declaração entregue pelo Partido Político.
Em sua análise preliminar (relatório às fls. 14/15), o Órgão Técnico do Juízo indicou que “houve um débito na
citada conta no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao cheque pago em outra agência, um débito no
valor de R$ 2.85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) referente a tarifa de processamento de cheque, cinco
débitos no valor de R$ 18,85 (dezoito reais e oitenta e cinco centavos) e um débito de R$ 2,89 (dois reais e
oitenta e nove centavos) a título de tarifas (...)”
Recomendou a baixa dos autos em diligência para que o partido apresentasse justificativas e/ou correção das
informações prestadas, tendo o requerente deixado transcorrer in albis o prazo para atendimento das diligências
determinadas, mesmo após notificação para tanto (Edital nº 017/2018 49ZE publicado em 07/08/2016 – fls.
16/18; certidão às fls. 19).
Em parecer conclusivo (fls. 20/21), o Órgão Técnico manifestou-se pelo julgamento das contas como não
prestadas, uma vez que o partido não providenciou as justificativas ou corrigiu a falha identificada. O MPE, em
parecer nos autos às fls. 23, seguindo a recomendação do Órgão Técnico, manifestou-se pela manutenção da
suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário enquanto durar a omissão.
A situação constada na presente prestação de contas adequa-se perfeitamente à hipótese abstrata prevista no
art. 46, caput, inciso IV, “b”, da Res. TSE nº 23.464/2015, já transcrito anteriormente, uma vez que o partido,
mesmo após notificação, não veio aos autos para atender às diligências determinadas, impossibilitando assim a
análise das contas, já que declarou não ter havido movimentação financeira no exercício, em contradição com as
informações contidas nos extratos bancários, o que enseja o julgamento das contas como não prestadas.
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Isso posto, nos termos das razões de fato e de direito acima delineadas, julgo NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA - PSD do município de Tibau, referentes ao exercício financeiro de 2017, com
fundamento no art. 46, caput, inciso IV, alínea a da Resolução/TSE nº 23.546/2017, pela qual determino.
a)
Fica proibida a instância municipal do partido de receber novas cotas do fundo partidário enquanto
perdurar a inadimplência, devendo o cartório expedir comunicação aos diretórios estadual e nacional para fins de
suspensão de cotas ou certificar caso os órgãos já tenham sido comunicados a esse respeito;
b)
A suspensão do registro do partido junto ao TRE, até a regularização da atual situação;
c)
Registro desta decisão no sistema SICO:
d)
D) Encaminhe-se ao Ministério Público para ciência da presente sentença e para, querendo, se
manifestar quanto à necessidade de apuração do crime eleitoral, dentre eles, o de falsidade ideológica e/ou
material em decorrência dos fatos narrados no presente feito.
Registre-se. Publique-se. Intime-se
Após, arquive-se, observadas as cautelas legais.
Mossoró, 31 de outubro de 2018.
EDINO JALES DE ALMEIDA JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 49ª Zona – Mossoró/RN

EDITAIS

EDITAL N.º 044/2018-49ze.
Edital de Intimação nº 044/2018 49ZE
Prestação de Contas nº 101-03.2017.6.20.0058 (Protocolo nº 10658/2017)
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – PSD
Presidente: Josinaldo Marcos de Souza
Tesoureiro: Maria Josineide de Souza
Advogado: TALES PINHEIRO BELÉM (OAB-RN 7012)
Pelo presente Edital, fica NOTIFICADO o Requerente PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – PSD
de Tibau/RN, por intermédio de seu(s) Advogado(s) constituído(s) nos autos, TALES PINHEIRO BELÉM (OABRN 7012), para tomar conhecimento do RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE EXPEDIDOS NOS AUTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRA, e para que, no prazo de 20 (vinte dias) o Partido Político se manifeste
quanto ao Parecer.
Mossoró, 06 de novembro de 2018.
EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR
Juíza Eleitoral da 49ª Zona

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Relatório Preliminar
Prestação de Contas nº 101-03.2017.6.20.0058 - (Protocolo nº 10658/2017 )
Requerente: Partido Social Democrata (PSD)
Diretório Municipal – Tibau/RN
Advogado: Tales Pinheiro Belém – OAB 7012/RN
RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE
1. As contas, ora analisadas, referem-se ao exercício financeiro do ano de 2016, do Diretório Municipal do
Partido Social Democrata (PSD) em Tibau, tendo sido apresentada apenas declaração de ausência de
movimentação financeira, com representação por Advogado habilitado.
2. As prestações de contas de partidos políticos, referentes aos exercícios financeiros passaram a ser regidas
pela Res. 23.543/2017, que fora editada com a finalidade de regulamentar as novas regras trazidas pela Lei nº
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13.165/2015, em vigor desde 29/09/2015, a qual alterou diversos aspectos da Lei dos Partidos Políticos,
inclusive no que diz respeito às finanças partidárias.
3. As Disposições processuais (RITO) previsto na Resolução n.º 23.546/2017 devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas dos exercícios de 2009 e seguinte (art. 65)
4. A possibilidade de apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira em substituição à
prestação de contas completa foi estabelecida pela Lei nº 13.165/2015, em vigor desde 29/09/2015, 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).
4. A declaração de ausência de movimentação financeira passou a ser admitida, portanto, como substituta da
prestação de contas regular do partido político, na hipótese de não ter havido arrecadação ou aplicação de
recursos no exercício financeiro anterior.
5. Nesse sentido, a Res. TSE nº 23.546/2017, que versa sobre as finanças e a contabilidade dos partidos
políticos, menciona em seu art. 28, §3º, in verbis:
Art. 28.
(...)
§ 3º A prestação de contas dos órgaos partidários municipais que não movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaracão de ausência de movimentacão de recursos no
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no
caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgao partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.
6. Atendendo despacho do MM. Juiz Eleitoral, o Cartório Eleitoral fez elaborar o Edital nº 24/2017-58ZE, o qual
fora publicado no dia 28/09/2017, tendo transcorrido o prazo de 03 (três) dias, previsto na legislação, sem
qualquer impugnação ter sido apresentada em Cartório.
7. Após isso, este Órgão Técnico procedeu conforme determinado, tendo juntado espelho de consulta ao SPCA
(Sistema de Consulta Extrato Bancário), tendo constatado haver contas bancárias abertas em nome do sobredito
partido, sendo os extratos disponíveis juntados com a presente informação. (fls. 15/16)
7.1. A análise dos extratos bancários disponíveis em meio eletrônico ao Cartório Eleitoral, juntados ao processo,
revelou que foram feitos vários depósitos na conta bancárias (Ag.: 4687 – Banco do Brasil – Conta: 76953), que
atingiram um valos final em créditos de 10.617,,64 (dez mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e quatro
centavos) e foram feitos vários débitos que atingiram um valor final de 9.517,35 (nove mil quinhentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos) ficando a referida conta bancária apresentando um saldo de 1.100.29
(Hum mil, cem reais e vinte e nove centavos. .
7.2. Observa-se assim que ouve movimentação financeira pelo referido partido no ano 2016, valores estes não
declarados na prestação e contas, e que infirmam a declaração de ausência de movimentação financeira..
7.5. Dessa forma, recomenda-se a baixa dos autos em diligências, para que os dirigentes partidários possam
apresentar justificativas acerca dos fatos acima narrados, trazendo a prestação de contas efetiva, com juntada
de documentos comprobatórios das despesas realizadas e recibos eleitorais emitidos pelo partido politico, sob
pena de julgamento das costas como não prestadas.
9. Não há informações de que o Partido em tela, no município de Tibau, tenha recebido recursos do fundo
partidário no exercício fiscal do ano de 2017. (fls. 14).
10. Assim sendo , recomenda o Órgão Técnico que os autos sejam baixados em Diligência para que o partido
seja intimado a apresentar prestação de conta regular, além de justificar o fato de ter encaminhado declaração e
ausência de movimentação financeira, quando há movimentação no período de prestação de contas, advertindo____________________________________________________________________________________________________________________
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se para a possibilidade de julgamento das contas como não prestadas e possibilidade de apuração de crime de
falsidade ideológica para fins eleitorais fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresem atação e/ou
manifestação dos dirigentes partidários, nos termos do art. 34, &3º da Res. TSE 23.546/2017.
É o relatório.
Mossoró/RN, 05 de novembro de 2018.
ALDENIR DA SILVA
TÉCNICO JUDICIÁRIO

PATRICIA DE QUEIROZ OLIVEIRA SANTOS
CHEFE DE CARTÓRIO

67ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 36/2018 CORREIÇÃO ORDINÁRIA
EDITAL N.º 036/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Tiago Neves Câmara, 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, será realizada no dia 26 do
mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às 08:00 horas, na sede deste Juízo, localizada no Cartório
Eleitoral desta 67ª Zona Eleitoral/RN, situado à Rua Wilde do Nascimento, s/n Centro, nesta cidade,
CORREIÇÃO ORDINÁRIA deste Juízo, a ser presidida 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. Tiago Neves Câmara, Juiz(a) da 67ª Zona Eleitoral/RN. Dado e passado nesta
cidade, aos 06 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.
Nísia Floresta, 06 de novembro de 2018.
Tiago neves Câmara
Juiz Eleitoral desta 67ª ZE

PORTARIAS

PORTARIA 008/2018 CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PORTARIA N.º 008/2018
O Juiz da 67ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2.º da Resolução n.º
21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
Considerando as disposições contidas no Provimento n.º 6/2015-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 67ª Zona Eleitoral, no dia 26/11/2018,
no horário compreendido entre 8h e 14h.
Art. 2º Designar o servidor Gil Ricardo Alves, para secretariar os trabalhos da correição.
Art. 3º Não haverá suspensão, enquanto durar a correição, dos prazos processuais e o atendimento ao público,
em virtude do horário de correição não prejudicar o horário de atendimento ao público externo, regulamentado
pela Portaria-Conjunta PRES/CRE n. 11/2016.
Art. 4º Determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que os processos que se encontrem
com carga aos advogados e ao Representante do Ministério Público Eleitoral sejam devolvidos ao Cartório
Eleitoral até o dia 25/11/2018, intimando-os para tal providência.
Art. 5º Cientificar o Representante do Ministério Público que oficia perante a Zona Eleitoral para acompanhar os
trabalhos da correição.
Art. 6º Determinar a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, à Corregedoria Regional
Eleitoral e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Secção RN, comunicando a abertura das atividades
da correição.
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Nísia Floresta/RN, 6 de novembro de 2018.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona Eleitoral

DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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