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RESOLUÇÃO N.º 49, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.
Fixa data e aprova as instruções para realização de Novas Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
município de Alto do Rodrigues/RN.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que
lhe confere o art. 30, IV e XVI, XVII, do Código Eleitoral, e art. 17, XXIV e XXV do Regimento Interno deste
Tribunal,
Considerando a decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral, em
05.11.2018, nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 145-89.2016.6.20.0047 que negou seguimento a Recurso
Extraordinário interposto, nos termos do art. 1.030, I, "a", e V, do Código de Processo Civil, e em aplicação às
Súmulas n.ºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, com o deferimento do pedido de execução imediata do
acórdão pela parte recorrida;
Considerando a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da expressão "após o trânsito em julgado",
contida no §3º do art. 224 do Código Eleitoral, no julgamento da ADI 5.525, consentânea com o decidido pelo
TSE nos embargos de declaração no RESPE nº 139-25.2016/RS, Rel. Min. Henrique Neves, de 28.11.2016;
Considerando as disposições contidas na Resolução TSE n.º 23.280/2010, com a redação dada pela Resolução
TSE nº. 23.393/2013, que estabelece instruções para a realização de eleições suplementares;
Considerando a Portaria TSE nº 883, de 28 de setembro de 2018, que estabelece o calendário de realização de
eleições suplementares em 2019 e altera a Portaria TSE nº 796/2017, que aprovou datas para realização de
eleições suplementares em 2018;
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 0601544-80.2018.6.20.0000 – PJe;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS ELEIÇÕES
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Designar o dia 09 de dezembro de 2018, domingo, para a realização da Eleição para os cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Alto do Rodrigues/RN, para o exercício de mandato até 31 de dezembro
de 2020.
Art. 2º À referida Eleição serão aplicadas, no que couber, a legislação eleitoral vigente, as instruções que
regulamentam as eleições municipais de 2016, expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e as disposições
contidas nesta Resolução.
Parágrafo único. Os prazos para prática de atos eleitorais são os fixados nesta Resolução, bem assim no
Calendário Eleitoral anexo, mantidos, no entanto, os prazos processuais previstos na legislação eleitoral,
notadamente aqueles insertos na Lei Complementar nº 64/90 e na Lei nº 9.504/97, podendo o Juiz Eleitoral
reduzi-los desde que preservadas as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
Art. 3º Estarão aptos a votar os eleitores constantes do cadastro eleitoral em situação regular, com domicílio
eleitoral no Município de Alto do Rodrigues até o dia 11 de julho de 2018, e que permaneçam nessa situação até
a data do pleito.
Art. 4º O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral na data da realização das eleições deverá apresentar,
no prazo legal, justificativa dirigida ao Juiz da Zona Eleitoral onde é inscrito.
Parágrafo único. O requerimento de justificativa poderá ser preenchido e entregue em qualquer cartório eleitoral
ou central de atendimento do eleitor, dispensada a intermediação da Corregedoria Regional Eleitoral, ou enviado
diretamente por meio do sistema Justifica, disponível na página da Internet do TRE/RN (www.tre-rn.jus.br).
Art. 5º Poderá participar da eleição suplementar o partido político que tenha registrado seu estatuto no Tribunal
Superior Eleitoral até 6 (seis) meses antes do pleito e que, até a data da convenção, tenha constituído órgão de
direção no Município de Alto do Rodrigues, devidamente anotado neste Tribunal Regional Eleitoral.
SEÇÃO II
DA PREPARAÇÃO DAS ELEIÇÕES
Art. 6º A partir de 17 de novembro até 13 de dezembro de 2018, o Cartório da 47ª Zona Eleitoral funcionará das
13 às 19 horas nos dias úteis, com expediente interno de 13 às 14 horas, e das 15 às 19 horas aos sábados,
domingos e feriados.
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Art. 7º Poderão ser mantidas as mesas receptoras e a junta eleitoral que funcionaram nas Eleições Gerais de
2018, facultado ao Juiz Eleitoral determinar as substituições que se fizerem necessárias, nos termos da lei
eleitoral.
Art. 8º As mesas receptoras de votos serão constituídas por quatro integrantes, sendo um Presidente, um
Primeiro e Segundo Mesários e um Secretário, a serem convocados e nomeados pelo Juiz Eleitoral até 24 de
novembro de 2018.
Parágrafo único. É facultada a nomeação de eleitores para apoio logístico, em número e pelo período
necessário, para atuarem como auxiliares dos trabalhos eleitorais e cumprirem outras atribuições a critério do
Juiz Eleitoral.
Art. 9º O Juiz Presidente da Junta Eleitoral poderá nomear os membros e demais componentes da Junta,
publicando-se o respectivo edital no Diário de Justiça Eletrônico até o dia 28 de novembro de 2018.
Art. 10. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte poderá autorizar que seja ultrapassado o
quantitativo de 450 (quatrocentos e cinqüenta) eleitores na urna, por meio de agregação de seções eleitorais,
visando a racionalização dos trabalhos, desde que não importe em prejuízo à votação.
Art. 11. Não serão instaladas Mesas Receptoras de Justificativa no dia do pleito.
§1º O eleitor que deixar de votar por não se encontrar em seu domicílio eleitoral poderá justificar sua ausência
até 09 de fevereiro de 2019, por meio de requerimento formulado perante a zona eleitoral em que se encontrar, a
qual providenciará sua remessa ao juízo competente, ou enviado diretamente por meio do sistema Justifica,
disponível na página da Internet do TRE/RN (www.tre-rn.jus.br).
§2º Para o eleitor que se encontrar no exterior na data do pleito, o prazo de que trata o caput será de 30 dias,
contado do seu retorno ao País.
CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS
Art. 12. As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito e a
formação de coligações serão realizadas no período de 10 a 15 de novembro de 2018, obedecidas as normas
contidas no estatuto partidário, encaminhando-se a via da ata digitada e devidamente assinada ao Juízo
Eleitoral, acompanhada de cópia da lista de presença dos convencionados com as respectivas assinaturas.
CAPÍTULO III
DO REGISTRO DE CANDIDATURAS
SEÇÃO I
DOS CANDIDATOS
Art. 13. Poderão concorrer aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito aqueles que possuírem domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses antes da data da eleição e estiverem com a filiação
partidária deferida no mínimo 6 (seis) meses antes da mesma data, ressalvado prazo maior estabelecido no
estatuto da agremiação, observadas as demais condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade.
Parágrafo único. No caso de ser necessária a desincompatibilização, o candidato deverá se afastar do cargo
gerador de inelegibilidade nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes a sua escolha em convenção partidária.
SEÇÃO II
DO REGISTRO DE CANDIDATURAS
Art. 14. O prazo para entrega, no Cartório Eleitoral, do requerimento de registro de candidatura pelos partidos
políticos e coligações encerrar-se-á, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 17 de novembro de 2018.
§1º No mesmo dia que receber os pedidos, o Juízo Eleitoral providenciará a publicação do edital no Cartório,
para ciência dos interessados, passando a correr os prazos do art. 3º e seguintes da Lei Complementar n.º
64/90.
§2º Os prazos a que refere o §1º são peremptórios e contínuos e não se suspendem aos sábados, domingos e
feriados.
§3º O pedido de registro deverá ser gerado obrigatoriamente em meio digital e impresso pelo sistema
disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§4º Na hipótese de o partido ou a coligação não requerer o registro de filiado escolhido em convenção, este
poderá fazê-lo individualmente perante o Juízo Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas seguintes à publicação das listas pela Justiça Eleitoral.
Art. 15. As impugnações ao registro de candidatura serão decididas juntamente com o pedido de registro em
uma única decisão e seguirão o rito do art. 3º e seguintes da Lei Complementar n.º 64/1990.
Art. 16. A partir da publicação da sentença passará a correr o prazo de 3( três) dias para a interposição de
recurso para este Tribunal.
Parágrafo único. Na mesma data em que for protocolizada a petição de recurso terá início o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação de contrarrazões, intimado o recorrido em cartório.
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Art. 17. No caso de recurso, após o devido processamento, os autos serão remetidos imediatamente a este
Tribunal, inclusive por portador, se houver necessidade decorrente da exiguidade de prazo, correndo as
despesas do transporte por conta do recorrente, sendo o feito distribuído no mesmo dia em que for protocolizado
e encaminhado à Procuradoria Regional Eleitoral, para emissão de parecer em até 2 (dois) dias. O relator terá o
prazo de 3 (três) dias para apresentar o processo a julgamento, independentemente de publicação de pauta (art.
10, Lei Complementar nº 64/1990).
CAPÍTULO IV
DA PESQUISA ELEITORAL
Art. 18. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas a registrar, junto ao Juízo da 47ª Zona Eleitoral –
Pendências/RN, para cada pesquisa, até cinco dias antes da divulgação, as informações previstas pelo art. 33 da
Lei 9.504/97.
CAPÍTULO V
DA PROPAGANDA ELEITORAL
Art. 19. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir do dia 18 de novembro de 2018, observados, em
todas as suas modalidades, os prazos fixados no Calendário Eleitoral anexo a esta Resolução.
§1º Não haverá propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão, sendo admitidos todos os demais meios
legalmente previstos.
§2º A propaganda eleitoral do novo pleito será regulada, no que couber, pela Resolução TSE n.º 23.457/2015 e
pela Lei 9.504/97, inclusive quanto aos respectivos prazos processuais.
CAPÍTULO VI
DAS CONTAS ELEITORAIS
Art. 20. A prestação de contas, que deverá espelhar a movimentação financeira da campanha eleitoral, será feita
de acordo com o Sistema de Prestação de Contas especificamente elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a renovação das eleições, denominado "Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) – Eleição
Suplementar 2016", e encaminhada, pelos candidatos e partidos, até o dia 12 de dezembro de 2018.
CAPÍTULO VII
DA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS
Art. 21. A data da diplomação do Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos será fixada em ato próprio pelo Juiz Eleitoral,
obedecido o prazo limite de 19 de dezembro de 2018.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. A primeira via da Ata Geral da Eleição será arquivada no Cartório Eleitoral, e a segunda, com os
respectivos anexos, ficará em local designado pelo Presidente da Junta Eleitoral responsável pela totalização,
pelo prazo de 3 (três) dias, para exame dos partidos políticos e das coligações interessadas.
Parágrafo único. Findo o prazo previsto no caput, os partidos políticos e as coligações poderão apresentar
reclamações, no prazo de 2 (dias), as quais serão decididas pela Junta Eleitoral, em igual prazo.
Art. 23. Fica aprovado, para a eleição suplementar de Alto do Rodrigues, o Calendário Eleitoral constante do
Anexo único que integra a presente Resolução.
Art. 24. A Assessoria de Comunicação deste Regional e o Juiz Eleitoral da 47ª Zona deverão dar ampla
divulgação do conteúdo da presente norma.
Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral competente.
Art. 26. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, em Natal, 08 de novembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
Desembargador Cornélio Alves
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves
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Juiz José Dantas de Paiva
Juiz André Luís de Medeiros Pereira
Juiz Luís Gustavo Alves Smith
Juiz Wlademir Soares Capistrano
Doutora Cibele Benevides Guedes da Fonseca
Procuradora Regional Eleitoral

Anexo
CALENDÁRIO ELEITORAL – RESOLUÇÃO TRE/RN nº 49/2018
(Novas Eleições no Município de Alto do Rodrigues – 09 de dezembro de 2018)
JUNHO DE 2018
09 de junho de 2018 – Sábado
(6 meses antes)
1.
Data até a qual todos os partidos que pretendam participar das Eleições Suplementares de Alto do
Rodrigues devem ter obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 4º).
2.
Data até a qual os que pretendam ser candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas
Novas Eleições devem ter domicílio eleitoral na circunscrição (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).
3.
Data até a qual os que pretendam ser candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de
Alto do Rodrigues devem estar com a filiação deferida no âmbito partidário, desde que o estatuto partidário não
estabeleça prazo superior (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).
JULHO DE 2018
11 de julho de 2018 – Quarta-feira
(151 dias antes)
1.
Data até a qual os eleitores aptos a votar deverão estar regularmente inscritos (Lei nº 9.504/97,
art. 91, caput).
2.
Data até a qual serão considerados os pedidos de alteração de local de votação de eleitor que
mudou de residência dentro do município, com vistas à votação nas novas eleições.
3.
Data até a qual será considerado o requerimento para Seção Eleitoral Especial de eleitor com
deficiência ou mobilidade reduzida, com vistas à votação nas novas eleições.
NOVEMBRO DE 2018
10 de novembro de 2018 - Sábado
(29 dias antes)
1.
Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e
escolher os candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito (Lei n.º 9.504/97, art. 8º, caput).
2.
Data a partir da qual os feitos eleitorais das eleições suplementares terão prioridade para a participação
do Ministério Público e do Juiz Eleitoral, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança
(Lei nº 9.504/97, art. 94, caput).
3.
Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral e
as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos possíveis
candidatos, para conhecimento público, ficam obrigadas a registrar, no juízo eleitoral competente para o registro
das respectivas candidaturas, as informações previstas em lei e em instruções expedidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
4.
Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou
à coligação atingidos, ainda de que forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidas por qualquer veículo de comunicação social (Lei 9.504/97, art. 58,
caput).
5.

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

____________________________________________________________________________________________________________________
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 205

Natal, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página 7

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

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

7.
Data a partir da qual é vedada, na realização das inaugurações, a contratação de shows artísticos
pagos com recursos públicos.
8.
Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as condutas descritas no art. 71, incisos V e VI,
alínea "a", da Lei nº 9.504/97.
18 de novembro de 2018 – Domingo
(21 dias antes)
1.

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

2.
Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e
utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8 às 24 horas (Lei nº 9.504/97, art. 39, §4º).
3.
Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na Internet, vedada a veiculação de qualquer
tipo de propaganda paga (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A e art. 57-C, caput).
4.
Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos ou as coligações podem fazer funcionar, das 8
às 22 horas, alto falantes ou amplificadores de voz, nas suas sedes ou em veículos (Lei nº 9.504/97, art. 39, §3º).
20 de novembro de 2018 – Terça-feira
(19 dias antes)
1.
Último dia, observado o prazo de quarenta e oito horas contadas da publicação do edital de
candidaturas requeridas, para os candidatos escolhidos em convenção solicitarem seus registros ao Juízo
Eleitoral competente, até as 19 horas, caso os partidos políticos ou coligações não os tenha requerido.
2.
Último dia para a afixação do edital dos candidatos que requereram registro individual, observada a data
do recebimento do pedido.
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21 de novembro de 2018 – Quarta-feira
(18 dias antes)
1.
Data a partir da qual os nomes de todos aqueles que constem do edital/lista de registros de candidatura
publicado deverão ser incluídos nas pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos ao
entrevistado.
2.
Último dia para os partidos políticos impugnarem, em petição fundamentada, os nomes das pessoas
indicadas para compor a Junta Eleitoral.
22 de novembro de 2018 – Quinta–feira
(17 dias antes)
1.

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

2.
Último dia para a publicação do anúncio da data da nomeação dos componentes das Mesas Receptoras
de Votos.

23 de novembro de 2018 – Sexta-Feira
(16 dias antes)
1.
edital.

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

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

Último dia para o Juiz Eleitoral publicar edital contendo a composição da Junta Eleitoral.

DEZEMBRO DE 2018
03 de dezembro de 2018 – Segunda-Feira
(6 dias antes)
1.
Último dia para os partidos políticos e coligações oferecerem impugnação motivada aos nomes dos
escrutinadores e aos componentes da Junta Eleitoral, constante do edital publicado.
04 de dezembro de 2018 – Terça-feira
(5 dias antes)
1.
Data em que todos os recursos sobre os pedidos de registro de candidatos devem estar julgados pelo
TRE e publicadas as respectivas decisões.
2.

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

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

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

3.

Último dia para a propaganda na internet.

DIA DA ELEIÇÃO
09 de dezembro de 2018 – Domingo
Às 7h
Instalação da seção eleitoral
Às 8h
Início da votação
Às 17h
Encerramento da votação
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Após as 17 h
- Emissão do boletim de urna e início da apuração dos resultados.
- Elaboração da Ata Geral das Eleições em 2 vias.
- Publicação de comunicado para que os partidos políticos e coligações compareçam ao Cartório Eleitoral para
exame da Ata Geral da Eleição, seus anexos e documentos de votação nos dias designados.
10 de dezembro de 2018 – Segunda-feira
(01 dia depois)
1.
Último dia para que o TRE publique em sua página da Internet os dados da votação, especificados por
seção eleitoral, e as tabelas de correspondência entre urna e sessão.
11 de dezembro de 2018 – Terça-feira
(02 dias depois)
1.
Último dia do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou
em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
2.
Início do prazo de 3 (três) dias para exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos, pelos partidos
e coligações interessados.
3.
Data até o qual os feitos eleitorais terão prioridade para participação do Ministério Público e dos Juízes
de todas as instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
12 de dezembro de 2018 – Quarta-feira
(03 dias depois)
1.
Último dia para o mesário que abandonar os trabalhos durante a votação apresentar ao Juiz Eleitoral
sua justificativa.
2. Último dia do prazo para conclusão dos trabalhos de apuração pela Junta Eleitoral.
13 de dezembro de 2018 – Quinta-feira
(04 dias depois)
1.
Data a partir da qual o Cartório da 47ª Zona Eleitoral não mais permanecerá aberto aos sábados,
domingos e feriados.
14 de dezembro de 2018 – Sexta-feira
(05 dias depois)
1.
Último dia para exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos, pelos partidos políticos e
coligações interessados.
15 de dezembro de 2018 – Sábado
(06 dias depois)
1.
Último dia do prazo para os candidatos e partidos políticos encaminharem ao Juiz Eleitoral as
prestações de contas.
17 de dezembro de 2018 – Segunda-feira
(08 dias depois)
1.
Último dia do prazo para os partidos políticos e coligações apresentarem reclamação contra o resultado
da eleição.
2.
Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem contestação sobre eventuais
reclamações relativas ao resultado da eleição apresentadas durante o período de exame da Ata Geral da Eleição
e respectivos anexos.
18 de dezembro de 2018 – Terça-feira
(09 dias depois)
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1.
Último dia para a Junta Eleitoral decidir sobre as reclamações contra o resultado das eleições e
apresentar aditamento à Ata Geral da Eleição, com proposta das modificações que julgar procedentes ou com a
justificativa da improcedência das argüições.
2.

Último dia para a proclamação dos eleitos.

3.
Último dia do prazo para publicação no Mural Eletrônico da decisão que julgar as contas dos candidatos
eleitos.
4.
Data a partir da qual a divulgação de atos judiciais e as intimações processuais não mais serão
publicadas no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.
5.
Último dia para os partidos e coligações solicitarem os arquivos de log dos sistemas de totalização,
cópia dos boletins de urna, do log das urnas e dos arquivos com o Registro Digital do Voto.
6.
Data a partir da qual não há mais necessidade de preservação e guarda dos documentos e materiais
produzidos nas eleições suplementares, dos meios de armazenamento de dados utilizados pelos sistemas
eleitorais, bem como das cópias de segurança dos dados, desde que não haja recurso envolvendo as
informações neles contidas.
7.
carga.

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

8.
caso.

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

9.

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

19 de dezembro de 2018 – Quarta-feira
(10 dias depois)
1.

Último dia para a diplomação dos eleitos.

FEVEREIRO DE 2019
09 de fevereiro de 2019 – Sábado
(60 dias depois)
1.

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

MARÇO DE 2019
09 de março de 2019 – Sábado
(90 dias depois)
1.
Data até a qual os candidatos ou partidos deverão conservar a documentação concernente às suas
contas, desde que não estejam pendentes de julgamento, hipótese na qual deverão conservá-la até a decisão
final.
RESOLUÇÃO Nº 48, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.
Altera a Resolução TRE/RN nº 45, de 30 de outubro de 2018, que fixa data e aprova as instruções para
realização de novas eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Guamaré/RN.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 30, XVI, do Código Eleitoral, e art. 17, XXVI, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução
nº 9, de 24 de maio de 2012), e
Considerando o que consta do PAE nº 15312/2018, no que tange ao pedido de antecipação da data para
apresentação de contas de candidatos e partidos políticos formulado pela Juíza da 30ª Zona Eleitoral;
Considerando os erros meramente formais constantes na Resolução nº 45, de 30 de outubro de 2018,
RESOLVE:
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Art. 1º Retificar o disposto nos artigos 6º, 8º, 9º e 20, da Resolução TRE nº 45, de 30 de outubro de 2018, que
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º A partir de 09 de novembro até 13 de dezembro de 2018, o Cartório da 30ª Zona Eleitoral funcionará das
13 às 19 horas nos dias úteis, com expediente interno de 13 às 14 horas, e das 15 às 19 horas aos sábados,
domingos e feriados."
"Art. 8º As mesas receptoras de votos serão constituídas por quatro integrantes, sendo um Presidente, um
Primeiro e Segundo Mesários e um Secretário, a serem convocados e nomeados pelo Juiz Eleitoral até 19 de
novembro de 2018."
"Art. 9º O Juiz Presidente da Junta Eleitoral poderá nomear os membros e demais componentes da Junta,
publicando-se o respectivo edital no Diário de Justiça Eletrônico até o dia 23 de novembro de 2018."
"Art. 20. A prestação de contas, que deverá espelhar a movimentação financeira da campanha eleitoral, será
feita de acordo com o Sistema de Prestação de Contas especificamente elaborado pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a renovação das eleições, denominado "Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) –
Eleição Suplementar 2016", e encaminhada, pelos candidatos e partidos, até o dia 12 de dezembro de 2018."
Art. 2º Alterar o Anexo (Calendário Eleitoral - Resolução TRE/RN nº 45/2018), para:
I - onde constam os dias 7 e 8 de novembro fazer constar 7 e 8 de dezembro;
II - estabelecer o dia 19 de novembro de 2018 (20 dias antes) como o último dia para a designação dos locais de
votação, assim como da nomeação dos membros das respectivas Mesas Receptoras de Votos;
III - fixar o dia 12 de dezembro de 2018 como o último dia do prazo para os candidatos e partidos políticos
encaminharem ao Juiz Eleitoral as prestações de contas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, Natal, 08 de novembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente
Desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves
Juiz José Dantas de Paiva
Juiz André Luís de Medeiros Pereira
Juiz Luís Gustavo Alves Smith
Juiz Wlademir Soares Capistrano
Doutora Cibele Benevides Guedes da Fonseca
Procuradora Regional Eleitoral

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES E DESPACHOS
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RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ELEITORAL Nº 281-91.2016.6.20.0013
PROCEDÊNCIA:
SANTO ANTÔNIO – RN (13ª ZONA ELEITORAL – SANTO ANTÔNIO)
RECORRENTE: LUIZ FRANCO RIBEIRO
ADVOGADOS: FELIPE SIMONETTI MARINHO DA SILVEIRA E OUTROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
Luiz Franco Ribeiro interpôs Recurso Especial (fls. 177/200), em face do Acórdão nº 334 desta Corte (fls.
158/175), que, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, deu
provimento parcial ao recurso interposto pelo ora recorrente, para, tão somente, afastar a declaração de
inelegibilidade com base no art. 1º, I, “j”, da LC nº 64/90.
Em termos gerais, o recorrente defendeu, no apelo, que o acórdão regional violou o art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97, que trata da proibição da distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, no ano que se realizar a
eleição, ressalvadas determinadas hipóteses.
Argumentou que “o programa social em comento é regido por legislação municipal própria, qual seja a Lei
Municipal 003/2005, demonstrando que o assistencialismo é contínuo e possui o devido arrimo legal, inserindose no contexto da excludente prevista no art. 73, § 10º da Lei nº 9.504/97.” (sic) (fl. 182)
É, igualmente, perfilhada a existência de dissídio pretoriano entre o acórdão em exame e julgados do Tribunal
Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o acórdão, no sentido de julgar
improcedente a Representação Eleitoral, afastando-se, em consequência, a multa do art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97.
É o relatório.
Passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
Quanto à tempestividade, a decisão foi publicada no dia 26/10/2018 (fl. 176) e interposto o recurso na mesma
data (fl. 177), estando satisfeito, pois, o § 1º do art. 276 do Código Eleitoral.
No tocante aos demais pressupostos gerais de admissibilidade – cabimento, legitimidade, interesse, regularidade
formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo –, o apelo os preenche de forma integral.
Acerca dos permissivos legais, considero atendido o descrito na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral. Sob o fundamento da alínea “a” do citado dispositivo, a pretensão recursal firma-se em suposta ofensa
ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
Logo, vislumbro plausível a abertura da via especial, com fulcro na alínea “a”, inciso I, do art. 276 do Código
Eleitoral, e, dessa forma permitir a apreciação do tema pela Instância Superior.
Por seu turno, quanto à tese de dissídio pretoriano (alínea “b”, inciso I, art. 276, do Código Eleitoral), entendo que
a irresignação não transpõe a prévia barreira admissional, eis que, consoante Súmula TSE nº 28, não foi
devidamente realizado o cotejo analítico e demonstrada a existência de similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e o aresto recorrido.
Ante o exposto, admito o recurso especial, apenas em face do que dispõe o art. 276, I, “a”, do Código Eleitoral.
Intime-se o ora recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao e. Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 07 de novembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente

PORTARIAS

PORTARIA N.º 345/2018-GP
Alterar o Anexo da Portaria 336/2018, que estabelece a escala de plantão dos Juízes da Corte e Juízes
Auxiliares até o dia 11.11.2018.
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
usando das atribuições conferidas pelo artigo 20, inciso XX, c, do Regimento Interno desta Casa, e
Considerando o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe que os prazos referentes ao art.
3º e seguintes da mencionada lei "são peremptórios e contínuos e correm em Secretaria ou Cartório e, a partir da
data do encerramento do prazo para o registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e
feriados",
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Considerando a Resolução TSE nº 23.450/2015, que determina a abertura da Secretaria do Tribunal aos
sábados, domingos e feriados a partir do dia 15 de agosto de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Anexo da Portaria 336/2018 para estabelecer como Juiz Auxiliar Plantonista nos dias 10 e
11.11.2018 o magistrado Almiro Lemos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal(RN), 08 de novembro de 2018.
Desembargador Glauber Antônio Nunes Rêgo
Presidente

ANEXO DA PORTARIA N.º 345/2018-GP
JUÍZES DA CORTE ELEITORAL
JUIZ
DATA
Juiz Francisco Glauber
12, 13 e 14/10/2018
Juiz José Dantas
20 e 21/10/2018
Juiz André Pereira
27/10/2018
Juiz Gustavo Smith
01 e 02/11/2018
Juiz Francisco Glauber
03 e 04/11/2018
Juiz Wlademir Capistrano
10 e 11/11/2018
JUÍZES AUXILIARES
JUIZ
DATA
Juiz Almiro Lemos
12, 13 e 14/10/2018
Juíza Adriana Magalhães
20 e 21/10/2018
Juiz Ricardo Tinôco
27/10/2018
Juiz Almiro Lemos
01 e 02/11/2018
Juiz Ricardo Tinôco
03 e 04/11/2018
Juiz Almiro Lemos
10 e 11/11/2018

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

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

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

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

EDITAIS E AVISOS

AVISO - ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO DE NOVEMBRO/2018
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte,
TORNA PÚBLICO que o início da sessão prevista para o dia 12.11.2018 foi alterado para às 8h00, bem como
que a sessão prevista para o dia 30.11.2018 foi alterada para a data de 14.11.2018, com início às 14h00.
Natal(RN), 08 de novembro de 2018.
Presidência do TRE-RN

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
GABINETE DO JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
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DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL N° 47-75.2017.6.20.0013
PROCEDÊNCIA: PASSAGEM/RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
PROTOCOLO Nº: 23.869/2017
RELATOR: JUIZ wlademir soares capistrano
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICÍLIO
ELEITORAL
RECORRENTE: MARINeS GOMES MAIA
ADVOGADOS: SEM ADVOGADO
RECORRIDA: SEVERIELMA GOMES RODRIGUES
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
DESPACHO
Vistos, etc.
Em observância ao disposto no art. 10 do CPC/2015, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 3
(três) dias, manifestar-se acerca dos fundamentos suscitados no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
(fls.28 - 36).
Em virtude da ausência de endereço da recorrente nos autos, intime-se por meio de Edital publicado no Diário da
Justiça Eletrônico - Dje.
Após o transcurso do referido prazo, com ou sem resposta, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 7 de novembro de 2018.
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
RECURSO ELEITORAL N° 52-97.2017.6.20.0013
PROCEDÊNCIA: PASSAGEM/RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
PROTOCOLO Nº: 23.864/2017
RELATOR: JUIZ wlademir soares capistrano
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICÍLIO
ELEITORAL
RECORRENTE: MARINeS GOMES MAIA
ADVOGADOS: RODRIGO EWERTON DE ARAÚJO E OUTRO
RECORRIDA: RICARDO CRUZ REVOREDO MARQUES
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
DESPACHO
Vistos, etc.
Em observância ao disposto no art. 10 do CPC/2015, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 3
(três) dias, manifestar-se acerca dos fundamentos suscitados no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (fls.
34-42).
Após o transcurso do referido prazo, com ou sem resposta, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 7 de novembro de 2018.
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
RECURSO ELEITORAL N° 60-74.2017.6.20.0013
PROCEDÊNCIA: PASSAGEM/RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
PROTOCOLO Nº: 23.881/2017
RELATOR: JUIZ WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - DOMICÍLIO
ELEITORAL
RECORRENTE: MARINÊS GOMES MAIA
ADVOGADO: NILO FERREIRA PINTO JÚNIOR
RECORRIDA: VALESSA MARIA BARRETO FAGUNDES
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ADVOGADOS: DANIEL MONTEIRO DA SILVA E OUTROS
DESPACHO
Vistos, etc.
Em observância ao disposto no art. 10 do CPC/2015, determino a intimação da recorrente para, no prazo de 3
(três) dias, manifestar-se acerca dos fundamentos suscitados no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (fls.
35-43).
Após o transcurso do referido prazo, com ou sem resposta, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal/RN, 7 de novembro de 2018.
Juiz WLADEMIR SOARES CAPISTRANO
Relator
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Prestação de Contas Nº 8-83.2018.6.20.0000 – Prot. Nº 2.969/2018
Relator: Juiz André Luís de Medeiros Pereira
Requerente(s):
Avante - Estadual
Advogados(s):
Kennedy Lafaiete Fernandes Diogenes e outros e outros
Requerente(s):
Karla Veruska Fernandes da Silva Barbosa, Na Qualidade de Presidente do Órgão Partidário
Advogado(s):
Sem Advogado
Requerente(s):
Sergio Luiz de Paiva, Na Qualidade de Tesoureiro do Exercício Financeiro da Prestação de
Contas
Advogado(s):
Sem Advogado
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 21/2018 – SPF/CADPP/SJ
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o Ministério Público ou qualquer partido político para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
possa(m) impugnar a prestação de contas apresentada pelo Órgão Estadual do Avante – AVANTE/RN (PC nº. 883.2018.6.20.0000), referente ao exercício financeiro de 2016, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 31, §3º, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
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Natal/RN, 8 de novembro de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da SPF/CADPP/SJ

PAUTAS DE JULGAMENTOS

2ª Pauta de Julgamento
O processo abaixo relacionado constará da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do dia
13/11/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 38-89.2016.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: NATAL-RN
RELATOR: JUIZ FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DIREITO ELEITORAL – PARTIDOS POLÍTICOS – PRESTAÇÃO DE
CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – EXERCÍCIO 2015
REQUERENTE
:PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO
ESTADUAL
ADVOGADOS
:JOÃO PAULO MENDES SALES E OUTRO
REQUERENTE
:RAIMUNDO MENDES ALVES, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
:JOÃO PAULO MENDES SALES E OUTRO
REQUERENTE
:ROSA MARIA PEREIRA MENDES ALVES, NA QUALIDADE DE TESOUREIRA
ADVOGADOS
:JOÃO PAULO MENDES SALES E OUTRO
Natal/RN, 08 de novembro de 2018.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Pauta de Julgamento n.º 102/2018
O processo abaixo relacionado constará da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do dia
14/11/2018, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-08.2017.6.20.0000
ORIGEM: NATAL-RN
RELATOR: JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2016
REQUERENTE(S)
: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC - REGIONAL
ADVOGADO
: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
REQUERENTE(S)
: JOANILSON DE PAULA REGO, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO
: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
REQUERENTE(S)
: JOSÉ ALEXANDRE VALCACIO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO
: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
Natal/RN, 8 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)
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
06ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 56/2018-6ZE
O Excelentíssimo Senhor Dr. PETERSON FERNANDES BRAGA, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, conforme determina a
Portaria n.º 05/2018 expedida por este Juiz Eleitoral, será realizada no período de 04/12/2018 a 06/12/2018, no
horário compreendido entre 8h e 15h, na sede deste Juízo, localizada no Cartório Eleitoral desta 6ª Zona
Eleitoral/RN, situado à Alameda do V Centenário do Brasil, 66, 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.
Peterson Fernandes Braga, Juiz da 6ª Zona Eleitoral/RN. Dado e passado nesta cidade, aos oito dias do mês de
novembro, do ano de dois mil e dezoito.
Ceará-Mirim/RN, 8 de novembro de 2018
PETERSON FERNANDES BRAGA
Juiz Eleitoral da 6ª Zona

PORTARIAS

PORTARIA Nº 05/2018-6ZE
O Juiz da 6ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2.º da Resolução nº
21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
Considerando as disposições contidas no Provimento nº 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 6ª Zona Eleitoral, no período de
04/12/2018 a 06/12/2018, no horário compreendido entre 8h e 15h.
Art. 2º Designar o servidor José Wilson de Oliveira, Chefe do Cartório Eleitoral, para secretariar os trabalhos da
correição.
Art. 3º Suspender, enquanto durar a correição, os prazos processuais e o atendimento ao público, salvo quando
a situação demandar providência de natureza urgente.
Art. 4º Determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que os processos que se encontrem
com carga aos advogados e ao Representante do Ministério Público Eleitoral sejam devolvidos ao Cartório
Eleitoral até o dia 03/12/2018, 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.
Ceará-Mirim/RN, 8 de novembro de 2018.
PETERSON FERNANDES BRAGA
Juiz Eleitoral da 6ª Zona
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07ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 036/2018-7ªZE
A Excelentíssima Senhora Dra. Miriam Jácome de Carvalho Simões, MM. Juíza Eleitoral desta 7ª Zona – São
José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tomarem conhecimento que, em cumprimento ao determinado na Resolução TSE nº. 21.372/2003, será realizada
CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos da 7ª Zona Eleitoral – São José de Mipibu/RN, na
data de 20 (vinte) de novembro de 2018, a ser presidida pela MM. Juíza Eleitoral.
A correição ocorrerá no Cartório Eleitoral da 7ª Zona/RN, localizado à Av. Senador João Câmara, S/N, Centro,
São José de Mipibu/RN, no horário de 08 às 14 horas. Nesta ocasião, todos os que quiserem ou conhecimento
tiverem de alguma queixa ou reclamação a formular, ou da existência de possíveis irregularidades, poderão ali
comparecer, apresentando publicamente os seus reclamos para a tomada das providências e medidas legais
cabíveis.
Ficam suspensos os prazos processuais, ficando prorrogados para o primeiro dia útil subsequente os que
vencerem nesta data.
E para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital que será fixado no lugar de
costume e publicado no DJe.
Dado e passado nesta cidade de São José de Mipibu/RN, aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2018. Eu,
_____ (Wagner Huber dos Santos), Técnico Judiciário, preparei e conferi o presente edital que segue subscrito
pela MM. Juíza Eleitoral.
São José de Mipibu/RN, 07 de novembro de 2018.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral da 7ª Zona/RN

PORTARIAS

PORTARIA N.º 10/2018-7ªZE
A Dra. MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES, Juíza Eleitoral da 7ª Zona/RN, no uso de suas atribuições
legais, etc.
Considerando a necessidade permanente de fiscalização da regularidade na prestação dos serviços eleitorais;
Considerando o estabelecido no Provimento n.º 02/2009 da CRE/RN.
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a realização de Correição Ordinária no Cartório Eleitoral desta 7ª Zona, São José de
Mipibu/RN, no dia 20 de novembro de 2018, no horário das 08 às 14 horas;
Art. 2º - DESIGNAR o servidor AILTON RODRIGUES BARBOSA, Analista Judiciário, Chefe de Cartório desta 7ª
Zona Eleitoral, para secretariar os trabalhos da Correição Ordinária;
Art. 3° - Suspender, enquanto durar a correição, os prazos processuais e o atendimento ao público, salvo quando
a situação demandar providência urgente;
Art. 4º - Determinar a adoção de providências para que os processos que se encontrem com carga aos
advogados e ao Ministério Público retornem ao Cartório até o dia 14 de novembro de 2018;
Art. 5º - Cientificar o representante do Ministério Público Eleitoral;
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Art. 6º - Determinar a expedição de Ofício à Corregedoria Regional Eleitoral, comunicando a realização da
Correição Ordinária;
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São José de Mipibu/RN, 07 de novembro de 2018.
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
Juíza Eleitoral da 7ª Zona/RN

08ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Processo n.º 81-31.2018.6.20.0008
Partido: SD do Município de São Pedro
Exercício 2017
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do SD, Diretório Municipal
de São Pedro, referente ao exercício de 2017.
Intimado o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 07), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 10).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 15), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do SD, Diretório Municipal de São Pedro/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 73-54.2018.6.20.0008
Partido: PR do Município de São Pedro
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Exercício 2017
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PR, Diretório Municipal
de São Pedro, referente ao exercício de 2017.
Intimado o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 07), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas.
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 15), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PR, Diretório Municipal de São Pedro/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 95-15.2018.6.20.0008
Partido: PMN do Município de São Paulo do Potengi
Exercício 2017
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PMN, Diretório
Municipal de São Paulo do Potengi, referente ao exercício de 2017.
Intimado o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 05), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas.
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 13), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
____________________________________________________________________________________________________________________
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 205

Natal, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página 22

No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PMN, Diretório Municipal de São Paulo do Potengi/RN,
suspendendo, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário,
pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei
para a prestação de contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 85-68.2018.6.20.0008
Partido: PMB do Município de São Paulo do Potengi
Exercício 2017
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PPS, Diretório
Municipal de São Paulo do Potengi, referente ao exercício de 2017.
Intimado o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 03), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 08).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 13), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PMB, Diretório Municipal de São Paulo do Potengi/RN,
suspendendo, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário,
pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei
para a prestação de contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
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VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 89-08.2018.6.20.0008
Partido: PPS do Município de São Paulo do Potengi
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PPS, Diretório
Municipal de São Paulo do Potengi, referente ao exercício de 2017.
Intimado o presidente para prestar as contas em 72h (fls. 02), o partido político deixou
transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 07).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 17), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PPS, Diretório Municipal de São Paulo do Potengi/RN,
suspendendo, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário,
pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei
para a prestação de contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 87-38.2018.6.20.0008
Processo n.º 87-38.2018.6.20.0008
Partido: PATRI do Município de São Paulo do Potengi
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PATRI, Diretório
Municipal de São Paulo do Potengi, referente ao exercício de 2017.
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Intimados o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 03), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 08).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 11), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PATRI, Diretório Municipal de São Paulo do Potengi/RN,
suspendendo, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário,
pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei
para a prestação de contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 82-16.2018.6.20.0008
Partido: PSDB do Município de São Pedro
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PSDB, Diretório
Municipal de São Pedro, referente ao exercício de 2017.
Intimado o presidente para prestar as contas em 72h (fls. 02), o partido político deixou
transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 08).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 14), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PSDB, Diretório Municipal de São Pedro/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
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partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 62-25.2018.6.20.0008
Partido:PT do Município de São Pedro
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PT, Diretório Municipal
de São Pedro, referente ao exercício de 2017.
Intimados o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 06), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 07).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 11), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PT, Diretório Municipal de São Pedro/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
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Processo n.º 72-69.2018.6.20.0008
Partido: PMN do Município de Santa Maria
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PMN, Diretório
Municipal de Santa Maria, referente ao exercício de 2017.
Intimados o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 07), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 09).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 14), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PMN, Diretório Municipal de Santa Maria/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 69-17.2018.6.20.0008
Partido: PODE do Município de Santa Maria
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PODE, Diretório
Municipal de Santa Maria, referente ao exercício de 2017.
Intimados o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 05), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 06).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 12), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
____________________________________________________________________________________________________________________
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 205

Natal, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página 27

A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PODE, Diretório Municipal de Santa Maria/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 65-77.2018.6.20.0008
Partido: MDB do Município de Santa Maria
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do MDB, Diretório
Municipal de Santa Maria, referente ao exercício de 2017.
Intimado o presidente para prestar as contas em 72h (fls. 02), o partido político deixou
transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 10).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 14), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do MDB, Diretório Municipal de Santa Maria/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
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P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 47-56.2018.6.20.0008
Partido: PSDB do Município de Santa Maria
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PSDB, Diretório
Municipal de Santa Maria, referente ao exercício de 2017.
Intimados o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 05), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 10).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 11), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PSDB, Diretório Municipal de Santa Maria/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 61-40.2018.6.20.0008
Partido: PHS do Município de Santa Maria
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PHS, Diretório
Municipal de Santa Maria, referente ao exercício de 2017.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 205

Natal, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página 29

Intimados o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 05), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 09).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 10), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PHS, Diretório Municipal de Santa Maria/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 68-32.2018.6.20.0008
Partido: PR do Município de Santa Maria
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PR, Diretório Municipal
de Santa Maria, referente ao exercício de 2017.
Intimado para prestar as contas em 72h (fl. 02), o partido político deixou transcorrer in albis o
prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 06).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 10), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
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Isto posto, julgo não prestadas as contas do PR, Diretório Municipal de Santa Maria/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 59-70.2018.6.20.0008
Partido: PSDB do Município de Riachuelo
Exercício 2017

Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma prestação de contas do PSDB, Diretório
Municipal de Riachuelo, referente ao exercício de 2017.
Intimados o presidente e o tesoureiro para prestar as contas em 72h (fls. 02 e 05), o partido
político deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar a sua prestação de contas (fl. 06).
O Representante do Ministério Público Eleitoral, em circunstanciado parecer (fl. 11), opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, recomendando, ainda, a imposição das sanções determinadas
na Res. 23.464/2015.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No caso vertente, o partido não apresentou suas contas no prazo legal e mesmo cientificado quedou-se inerte
em cumprir o dever, fato que implica no imediato reconhecimento das contas como não prestadas.
Isto posto, julgo não prestadas as contas do PSDB, Diretório Municipal de Riachuelo/RN, suspendendo, nos
termos do art. 48 da Res. TSE 23.464/15, automaticamente as cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de
contas.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Diretório Municipal do
Partido Político acerca da decisão. Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo com a
comunicação da decisão aos órgãos de direção nacional e estadual do Partido para dar continuidade à
suspensão do repasse do fundo partidário.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
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Processo n.º 97-82.2018.6.20.0008
Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: PSC do Município de São Paulo do Potengi/RN
Advogado: João Paulo Pereira de Farias OAB/RN 16.423
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma declaração de ausência de movimentação de
recursos declinada pelo PSC do Município de São Paulo do Potengi/RN, referente ao exercício de 2017.
Juntados os documentos necessários, a escrivania eleitoral pronunciou-se pela regularidade
das contas apresentadas.
O Representante do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, em circunstanciado parecer,
opinou pela aprovação das contas.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No mesmo ensejo, o art. 32, §4º do referido diploma legal, conjugado com o art. 28, §3º, da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, autoriza aos partidos que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro que apresentem declaração de ausência de movimentação de recursos no período,
suprindo o referido documento todos os formulários anteriormente exigidos para a escrituração partidária.
No caso vertente, facilmente se obtempera que as contas foram intempestivamente
apresentadas e o partido não colacionou os extratos da sua conta bancária, falha sanada pela escrivania eleitoral
que além de juntar os extratos das contas, certificou não ter identificado a emissão de recibos eleitorais ou
mesmo o recebimento de fundo partidário.
Nesse sentido, uma percuciente análise da declaração apresentada somada ao extrato eletrônico acostado,
confirmam que a agremiação não movimentou recursos financeiros, fato que legitima a prestação de contas
firmada e lhe dá a transparência e lisura necessárias a sua aprovação.
A outro tempo, merece destaque que a constituição de advogado nos autos não desnatura a ausência de
movimentação financeira, especialmente por se tratar de um processo judicial que, à luz da Resolução n.º
24/2013 – TRE/RN, depende de capacidade postulatória para seu manejo.
Entender de forma diferente esvazia a pretensão legislativa de simplificar a prestação de contas das
agremiações partidárias menores, especialmente nos rincões de nosso País, que não fazem uso do fundo
partidário e vivem exclusivamente a partir de liberalidades dos seus membros.
Sendo assim, até a exigência de manutenção de conta-corrente desnatura o fim proposto porque gera custo para
o partido que, mais das vezes, não pode arcar.
Tal premissa sempre se mostrou presente ao longo das prestações analisadas sob a égide da legislação
revogada, quando as agremiações tinham as contas aprovadas com ressalva ante a ausência de conta bancária
e registro do livro diário, dado o seu alto custo.
Isto posto, julgo aprovadas as contas do PSC do Município de São Paulo do Potengi/RN.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Partido Político da decisão.
Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo as diligências
necessárias, arquivando-se os autos com baixa nos seus registros.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
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VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 46-71.2018.6.20.0008
Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: SD do Município de Santa Maria
Advogado: Thiago Nogueira Souto Maior OAB/RN 1311 A
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma declaração de ausência de movimentação de
recursos declinada pelo SD do Município de Santa Maria/RN, referente ao exercício de 2017.
Juntados os documentos necessários, a escrivania eleitoral certificou a ausência de conta
bancária e o não recebimento de fundo partidário.
O Representante do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, em circunstanciado parecer,
opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No mesmo ensejo, o art. 32, §4º do referido diploma legal, conjugado com o art. 28, §3º, da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, autoriza aos partidos que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro que apresentem declaração de ausência de movimentação de recursos no período,
suprindo o referido documento todos os formulários anteriormente exigidos para a escrituração partidária.
No caso vertente, facilmente se obtempera que as contas foram intempestivamente
apresentadas e o partido não logrou colacionar os documentos prescitos na legislação pertinente, uma vez que
quedou-se inerte em juntar os extratos da conta bancária.
Nesse sentido, uma percuciente análise da escrituração contábil em contraposição à ausência de conta bancária,
não autoriza, neste momento, a pronta desaprovação das contas, mas sim a imposição de ressalva quanto a
falha, haja vista não comprometer a tomada de contas.
A outro tempo, merece destaque que a constituição de advogado nos autos não desnatura a ausência de
movimentação financeira, especialmente por se tratar de um processo judicial que, à luz da Resolução n.º
24/2013 – TRE/RN, depende de capacidade postulatória para seu manejo.
Entender de forma diferente esvazia a pretensão legislativa de simplificar a prestação de contas das
agremiações partidárias menores, especialmente nos rincões de nosso País, que não fazem uso do fundo
partidário e vivem exclusivamente a partir de liberalidades dos seus membros.
Sendo assim, até a exigência de manutenção de conta-corrente desnatura o fim proposto porque gera custo para
o partido que, mais das vezes, não pode arcar.
Tal premissa sempre se mostrou presente ao longo das prestações analisadas sob a égide da legislação
revogada, quando as agremiações tinham as contas aprovadas com ressalva ante a ausência de conta bancária
e registro do livro diário, dado o seu alto custo, mas importa destacar que, a partir do deste exercício, ou seja,
para as contas apresentadas até 30.04.2019, a ausência de manutenção das contas bancárias, nos precisos
termos da nova Resolução n.º 23.546/2017, poderá implicar em reprovação da escrituração, motivo pelo qual os
partidos devem ficar atentos e se adequar, o quanto antes, ao novel diploma.
Isto posto, aprovo as contas do SD do Município de Santa Maria/RN, ressalvando a sua intempestividade.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Partido Político da decisão.
Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo as diligências
necessárias, arquivando-se os autos com baixa nos seus registros.
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P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 94-30.2018.6.20.0008
Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: PTC do Município de São Paulo do Potengi
Advogada: Natália Mabel S. de Oliveira OAB/RN 10.242
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma declaração de ausência de movimentação de
recursos declinada pelo PTC do Município de São Paulo do Potengi/RN, referente ao exercício de 2017.
Juntados os documentos necessários, a escrivania eleitoral certificou a ausência de conta
bancária e o não recebimento de fundo partidário.
O Representante do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, em circunstanciado parecer,
opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No mesmo ensejo, o art. 32, §4º do referido diploma legal, conjugado com o art. 28, §3º, da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, autoriza aos partidos que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro que apresentem declaração de ausência de movimentação de recursos no período,
suprindo o referido documento todos os formulários anteriormente exigidos para a escrituração partidária.
No caso vertente, facilmente se obtempera que as contas foram intempestivamente
apresentadas e o partido não logrou colacionar os documentos prescitos na legislação pertinente, uma vez que
quedou-se inerte em juntar os extratos da conta bancária.
Nesse sentido, uma percuciente análise da escrituração contábil em contraposição à ausência de conta bancária,
não autoriza, neste momento, a pronta desaprovação das contas, mas sim a imposição de ressalva quanto a
falha, haja vista não comprometer a tomada de contas.
A outro tempo, merece destaque que a constituição de advogado nos autos não desnatura a ausência de
movimentação financeira, especialmente por se tratar de um processo judicial que, à luz da Resolução n.º
24/2013 – TRE/RN, depende de capacidade postulatória para seu manejo.
Entender de forma diferente esvazia a pretensão legislativa de simplificar a prestação de contas das
agremiações partidárias menores, especialmente nos rincões de nosso País, que não fazem uso do fundo
partidário e vivem exclusivamente a partir de liberalidades dos seus membros.
Sendo assim, até a exigência de manutenção de conta-corrente desnatura o fim proposto porque gera custo para
o partido que, mais das vezes, não pode arcar.
Tal premissa sempre se mostrou presente ao longo das prestações analisadas sob a égide da legislação
revogada, quando as agremiações tinham as contas aprovadas com ressalva ante a ausência de conta bancária
e registro do livro diário, dado o seu alto custo, mas importa destacar que, a partir do deste exercício, ou seja,
para as contas apresentadas até 30.04.2019, a ausência de manutenção das contas bancárias, nos precisos
termos da nova Resolução n.º 23.546/2017, poderá implicar em reprovação da escrituração, motivo pelo qual os
partidos devem ficar atentos e se adequar, o quanto antes, ao novel diploma.
Isto posto, aprovo as contas do PTC do Município de São Paulo do Potengi/RN, ressalvando a sua
intempestividade.
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O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Partido Político da decisão.
Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo as diligências
necessárias, arquivando-se os autos com baixa nos seus registros.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 66-62.2018.6.20.0008
Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: Avante do Município de Santa Maria
Advogado: Thiago Nogueira Souto Maior OAB/RN 1311 A
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma declaração de ausência de movimentação de
recursos declinada pelo Avante do Município de Santa Maria/RN, referente ao exercício de 2017.
Juntados os documentos necessários, a escrivania eleitoral certificou a ausência de conta
bancária e o não recebimento de fundo partidário.
O Representante do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, em circunstanciado parecer,
opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No mesmo ensejo, o art. 32, §4º do referido diploma legal, conjugado com o art. 28, §3º, da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, autoriza aos partidos que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro que apresentem declaração de ausência de movimentação de recursos no período,
suprindo o referido documento todos os formulários anteriormente exigidos para a escrituração partidária.
No caso vertente, facilmente se obtempera que as contas foram intempestivamente
apresentadas e o partido não logrou colacionar os documentos prescitos na legislação pertinente, uma vez que
quedou-se inerte em juntar os extratos da conta bancária.
Nesse sentido, uma percuciente análise da escrituração contábil em contraposição à ausência de conta bancária,
não autoriza, neste momento, a pronta desaprovação das contas, mas sim a imposição de ressalva quanto a
falha, haja vista não comprometer a tomada de contas.
A outro tempo, merece destaque que a constituição de advogado nos autos não desnatura a ausência de
movimentação financeira, especialmente por se tratar de um processo judicial que, à luz da Resolução n.º
24/2013 – TRE/RN, depende de capacidade postulatória para seu manejo.
Entender de forma diferente esvazia a pretensão legislativa de simplificar a prestação de contas das
agremiações partidárias menores, especialmente nos rincões de nosso País, que não fazem uso do fundo
partidário e vivem exclusivamente a partir de liberalidades dos seus membros.
Sendo assim, até a exigência de manutenção de conta-corrente desnatura o fim proposto porque gera custo para
o partido que, mais das vezes, não pode arcar.
Tal premissa sempre se mostrou presente ao longo das prestações analisadas sob a égide da legislação
revogada, quando as agremiações tinham as contas aprovadas com ressalva ante a ausência de conta bancária
e registro do livro diário, dado o seu alto custo, mas importa destacar que, a partir do deste exercício, ou seja,
para as contas apresentadas até 30.04.2019, a ausência de manutenção das contas bancárias, nos precisos
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termos da nova Resolução n.º 23.546/2017, poderá implicar em reprovação da escrituração, motivo pelo qual os
partidos devem ficar atentos e se adequar, o quanto antes, ao novel diploma.
Isto posto, aprovo as contas do Avante do Município de Santa Maria/RN, ressalvando a sua intempestividade.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Partido Político da decisão.
Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo as diligências
necessárias, arquivando-se os autos com baixa nos seus registros.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral
Processo n.º 49-26.2018.6.20.0008
Prestação de Contas – Exercício 2017
Partido: PSB do Município de Santa Maria
Advogado: Thiago Nogueira Souto Maior OAB/RN 1311 A
Vistos etc.
Tergiversam os presentes autos acerca de uma declaração de ausência de movimentação de
recursos declinada pelo PSB do Município de Santa Maria/RN, referente ao exercício de 2017.
Juntados os documentos necessários, a escrivania eleitoral certificou a ausência de conta
bancária e o não recebimento de fundo partidário.
O Representante do Ministério Público Eleitoral, por sua vez, em circunstanciado parecer,
opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório.
A Lei 9.096/95, mais precisamente em seu art. 32, determina que o partido político está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do
ano seguinte.
No mesmo ensejo, o art. 32, §4º do referido diploma legal, conjugado com o art. 28, §3º, da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, autoriza aos partidos que não tenham movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro que apresentem declaração de ausência de movimentação de recursos no período,
suprindo o referido documento todos os formulários anteriormente exigidos para a escrituração partidária.
No caso vertente, facilmente se obtempera que as contas foram intempestivamente
apresentadas e o partido não logrou colacionar os documentos prescitos na legislação pertinente, uma vez que
quedou-se inerte em juntar os extratos da conta bancária.
Nesse sentido, uma percuciente análise da escrituração contábil em contraposição à ausência de conta bancária,
não autoriza, neste momento, a pronta desaprovação das contas, mas sim a imposição de ressalva quanto a
falha, haja vista não comprometer a tomada de contas.
A outro tempo, merece destaque que a constituição de advogado nos autos não desnatura a ausência de
movimentação financeira, especialmente por se tratar de um processo judicial que, à luz da Resolução n.º
24/2013 – TRE/RN, depende de capacidade postulatória para seu manejo.
Entender de forma diferente esvazia a pretensão legislativa de simplificar a prestação de contas das
agremiações partidárias menores, especialmente nos rincões de nosso País, que não fazem uso do fundo
partidário e vivem exclusivamente a partir de liberalidades dos seus membros.
Sendo assim, até a exigência de manutenção de conta-corrente desnatura o fim proposto porque gera custo para
o partido que, mais das vezes, não pode arcar.
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Tal premissa sempre se mostrou presente ao longo das prestações analisadas sob a égide da legislação
revogada, quando as agremiações tinham as contas aprovadas com ressalva ante a ausência de conta bancária
e registro do livro diário, dado o seu alto custo, mas importa destacar que, a partir do deste exercício, ou seja,
para as contas apresentadas até 30.04.2019, a ausência de manutenção das contas bancárias, nos precisos
termos da nova Resolução n.º 23.546/2017, poderá implicar em reprovação da escrituração, motivo pelo qual os
partidos devem ficar atentos e se adequar, o quanto antes, ao novel diploma.
Isto posto, aprovo as contas do PSB do Município de Santa Maria/RN, ressalvando a sua intempestividade.
O cartório eleitoral adote as providências necessárias. Intime-se o Partido Político da decisão.
Ciência ao RMPE.
Decorrido o prazo legal sem recurso, certifique a Secretaria Eleitoral, procedendo as diligências
necessárias, arquivando-se os autos com baixa nos seus registros.
P.R.I
São Paulo do Potengi, 07 de novembro de 2018
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral

EDITAIS

EDITAL N.º 052/2018-08ªZE
A Excelentíssima Senhora, Dra. VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, MM. Juiz desta
08ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e §§1º e 2º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que os Balanços Patrimoniais
e as Demonstrações de Resultado do Exercício das prestações de contas dos partidos políticos abaixo
relacionados, referentes ao exercício de 2017, foram apresentados a este Juízo e se encontram no Cartório
Eleitoral da 08ª Zona, disponíveis para exame e extração de cópias, sem ônus para a Justiça Eleitoral, por
qualquer interessado, mediante prévia identificação.
1) PDT, Diretório do Município de Santa Maria/RN, por seu Presidente, o Sr. Pedro Lopes de Moura;
2) PC do B, Diretório do Município de Santa Maria/RN, por seu Presidente, o Sr. Lenilson Elias Teixeira;
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, pelo prazo de 15(quinze)
dias. Dado e passado neste município de São Paulo do Potengi, aos sete dias do mês de novembro do ano de
dois mil e dezoito (07/11/2018). Eu, _____ Edmundo Balbino da Costa Filho, Chefe do Cartório, digitei o
presente edital, que vai assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
Juíza Eleitoral

09ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

SENTENÇAS
PROCESSO: N.º 73-51.2018.6.20.0009
ESPÉCIE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - CMR
MESÁRIO(A): LARISSA CARLA DA SILVA CAMPOS

SENTENÇA
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Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado em razão da suposta ausência de mesário convocado para
prestar serviços à Justiça Eleitoral nas Eleições Gerais de 2018.
Voluntariamente, dentro do prazo legal, o mesário LARISSA CARLA DA SILVA CAMPOS compareceu ao
Cartório Eleitoral e apresentou atestado médico (fl. 10).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à aceitação da justificativa
apresentada, isentando-o da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
É o relatório. Decido.
O atestado médico apresentado prova a incapacidade do eleitor para exercer a função para a qual fora
convocado. Não vejo motivos para apenar o eleitor.
Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, acolho a justificativa
apresentada para isentar o mesário da aplicação da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, oportunidade
em que determino ao Cartório Eleitoral que proceda o lançamento do ASE 175 na inscrição do mesário em tela,
a fim de justificar sua ausência aos trabalhos eleitorais.
P. R. Intime-se por meio do DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após tais providências, arquivem-se os autos com a devida baixa no SADP.
Cumpra-se.
Goianinha/RN, 08 de novembro de 2018.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral
PROCESSO: N.º 75-21.2018.6.20.0009
ESPÉCIE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - CMR
MESÁRIO(A): ALEX AUGUSTO DA SILVA

SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado em razão da suposta ausência de mesário convocado para
prestar serviços à Justiça Eleitoral nas Eleições Gerais de 2018.
Voluntariamente, dentro do prazo legal, o mesário ALEX AUGUSTO DA SILVA compareceu ao Cartório Eleitoral
e apresentou atestado médico (fl. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à aceitação da justificativa
apresentada, isentando-o da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
É o relatório. Decido.
O atestado médico apresentado prova a incapacidade do eleitor para exercer a função para a qual fora
convocado. Não vejo motivos para apenar o eleitor.
Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, acolho a justificativa
apresentada para isentar o mesário da aplicação da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, oportunidade
em que determino ao Cartório Eleitoral que proceda o lançamento do ASE 175 na inscrição do mesário em tela,
a fim de justificar sua ausência aos trabalhos eleitorais.
P. R. Intime-se por meio do DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após tais providências, arquivem-se os autos com a devida baixa no SADP.
Cumpra-se.
Goianinha/RN, 08 de novembro de 2018.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral

PROCESSO: N.º 88-20.2018.6.20.0009
ESPÉCIE: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - CMR
MESÁRIO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
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SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado em razão da suposta ausência de mesário convocado para
prestar serviços à Justiça Eleitoral nas Eleições Gerais de 2018.
Voluntariamente, dentro do prazo legal, a mesária MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA compareceu ao Cartório
Eleitoral e apresentou atestado médico (fl. 10).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à aceitação da justificativa
apresentada, isentando-a da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
É o relatório. Decido.
O atestado médico apresentado prova a incapacidade da eleitora para exercer a função para a qual fora
convocada. Não vejo motivos para apenar a eleitora.
Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, acolho a justificativa
apresentada para isentar a mesária da aplicação da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, oportunidade
em que determino ao Cartório Eleitoral que proceda o lançamento do ASE 175 na inscrição do mesário em tela,
a fim de justificar sua ausência aos trabalhos eleitorais.
P. R. Intime-se por meio do DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após tais providências, arquivem-se os autos com a devida baixa no SADP.
Cumpra-se.
Goianinha/RN, 08 de novembro de 2018.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral

15ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas nº 29-48.2017.6.20.0015
Candidato: Calry Confessor de Souza
Município: São José do Campestre/RN
SENTENÇA

Vistos etc.
Versam os autos sobre omissão na Prestação de Contas do(a) candidato(a) ao cargo de Vereador acima
epigrafado, relativa às Eleições Municipais de 2016.
O presente feito foi instaurado em face da informação do Chefe do Cartório, fl. 02, dando conta da não
apresentação das contas de campanha do(a) candidato(a) supracitado(a) no prazo legal.
Juntou informações sobre extratos eletrônicos e repasses do Fundo Partidário, fls. 04.
Consta nos autos que o(a) candidato(a) foi notificada(a) para apresentar a mencionada prestação de
contas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo, consoante fls. 07.
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer opinando pela
aplicação dos dispositivos contidos na Lei Federal nº 9.504/97, e no artigo 68, inciso IV, da Resolução TSE nº
23.463/2015, que remetem ao julgamento das contas como não prestadas.
É o breve Relatório. Passo a fundamentar e decidir.
Trata o presente feito de ausência de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral do(a) candidato(a) acima
qualificado(a), relativa às Eleições Municipais de 2016.
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A matéria em foco é tratada no art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015, segundo o qual a prestação de contas
de campanha de candidatos, no pleito de 2016, deverá ser apresentada ao Juízo Eleitoral até o dia 1º de
novembro de 2016.
Expirando este prazo, a Justiça Eleitoral notificará candidatos da obrigação de prestar contas, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas, impedindo, desta forma, a
obtenção de certidão de quitação no curso do mandato ao qual o(a) candidato(a) concorreu.
No caso em tela restou evidente que o candidato não prestou contas no prazo legal, conforme informação de fls.
02, bem como, apesar de devidamente notificado para apresentar as contas no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, deixou transcorrer o novo prazo inerte, consoante fls. 07.
Neste diapasão, é certo que a não apresentação das contas de campanha nos prazos legais impede o
conhecimento da origem das receitas e da destinação das despesas relativas a campanha eleitoral do (a)
candidato (a), prejudicando, desta forma, o efetivo controle da Justiça Eleitoral em relação à movimentação
financeira de recursos realizada durante o pleito eleitoral.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015, e em
consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha do
candidato Calry Confessor de Souza.
Em função da omissão na prestação de contas, com fulcro no art. 73, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015,
fica o candidato, acima qualificado, impedido de obter certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato
ao qual concorreu, ou seja, até 31 de dezembro de 2020, e, para além deste termo final, até que as contas sejam
prestadas.
Proceda-se às anotações devidas no Cadastro de Eleitores.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente observando-se as cautelas legais.
São José do Campestre/RN, 07 de novembro de 2017.
Deonita Antuzia de Sousa Antunes Fernandes
Juíza Eleitoral

17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 082/2018

A Excelentíssima Senhora Dra. Gabriella Edvanda Marques Félix, MMª. Juíza desta 17ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, conforme determina a
Portaria n.º 019/2018, expedida por este Juiz Eleitoral, será realizada no dia 27 do mês de novembro do ano de
dois mil e dezoito, das 8h às 14h, na sede deste Juízo, localizada no Cartório Eleitoral desta 17ª Zona
Eleitoral/RN, situado à travessa Raimundo de Melo, 174, 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(a). Gabriella
Edvanda Marques Félix, Juíza da 17ª Zona Eleitoral/RN. Dado e passado nesta cidade, aos sete dias do mês de
novembro, do ano de dois mil e dezoito.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza da 17ª Zona Eleitoral
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 019/2018
A Juíza da 17ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2.º da Resolução nº
21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral.
Considerando as disposições contidas no Provimento nº 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 17ª Zona Eleitoral, no dia 27/11/2018 no
horário compreendido entre 8h e 14h.
Art. 2º Designar a servidora Alessandra 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 23/11/2018, 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.
Lajes/RN, 07 de novembro de 2018.
Gabriella Edvanda Marques Felix
Juíza da 17ª Zona Eleitoral

19ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 035/2018
O Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO ANTÔNIO MENEZES CABRAL FAGUNDES, Juiz Eleitoral em
substituição nesta 19ª Zona, Município de São Tomé, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente virem ou tiverem ciência, que se encontra em Cartório, relação
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram SEGUNDA VIA, cujos requerimentos
foram deferidos até 10(dez) dias antes das eleições 2018, para querendo, interpor recurso nos termos do art. 17,
da Res. TSE n.º 21.538/03.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado no
Diário da Justiça Eletrônico e afixado o presente Edital no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de São Tomé/RN e Cartório Eleitoral aos 08 (oito) dias do mês de novembro do
ano dois mil e dezoito. Eu,
, Helena Salustino de Lima, Chefe de Cartório em substituição nesta 19ª zona
eleitoral, digitei.
Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes
Juiz Eleitoral

20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAL Nº 041/2018
O Excelentíssimo Sr. Dr. MARCOS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona, Circunscrição
do Rio Grande do Norte – no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente
Edital virem ou dele tiverem ciência, especialmente aos representantes dos partidos políticos, advogados,
Ministério Público Eleitoral e demais interessados, que será realizada Correição Ordinária nesta 20ª Zona
Eleitoral no dia 17 de dezembro de 2018, no horário compreendido entre 08:00 e 15:00 horas, pelo MM. Juiz
Eleitoral desta 20ª ZE/RN, de acordo com a Portaria nº. 12/2018-JE de 08 de outubrodo ano de 2018, ficando
suspenso, nesse dia, o atendimento ao público na sede da Zona, e respectivos prazos processuais, exceto, no
primeiro caso, quando a situação demandar providência de natureza urgente. Podendo, ainda, todos os que
quiserem ou que tiver conhecimento de alguma queixa ou reclamação a formular, ou da existência de alguma
irregularidade, comparecerem na sede deste Juízo, localizada no Cartório Eleitoral desta 20ª ZE/RN - na Rua
Manoel Lopes Filho, nº 922 – Bairro Walfredo Galvão – nesta Cidade de Currais Novos/RN, e ali comparecerem,
apresentando publicamente os seus reclamos para a tomada das providências e medidas legais cabíveis.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz expedir e presente Edital,
que será publicado no lugar de costume pelo prazo de 10 (dez) dias, devendo ainda ser divulgado nos meios de
comunicações das localidades que integram a Zona Eleitoral, sem prejuízo da publicação deste, no Diário da
Justiça Eletrônico – DJE do TRE/RN. Dado e passado nesta cidade de Currais Novos/RN, aos 08 (oito) dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu,..............Luzia Alves de Araújo Pinheiro Galvão –
Analista Judiciário, que o digitei e subscrevi.
MARCOS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral-20ª ZE/RN

PORTARIAS

PORTARIA Nº 12/2018 - JE
O Excelentíssimo senhor MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 20ª
Zona - no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo ARTIGO 35, IV do Código Eleitoral Brasileiro;
CONSIDERANDO o que determinam as Resoluções do TSE de Nºs. 21.372 de 25/03/2003, que dispõem sobre
inspeções e correições;
CONSIDERANDO as disposições contidas no artigo 11 do Provimento Nº. 06/2015 da CRE/RN, que
estabelecem instruções para a realização de correições nas Zonas Eleitorais do estado do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade da permanente fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de Correição Ordinária no Cartório desta 20ª Zona Eleitoral, no dia 17/12/2018,
no horário compreendido entre 08:00 e 15:00 horas.
Art. 2º Designar a servidora LUZIA ALVES DE ARAÚJO PINHEIRO GALVÃO, para atuar como secretária nos
trabalhos da correição e operar o Sistema de Inspeções e Correições Eleitorais - SICEL.
Art. 3º Ficam suspensos os prazos processuais e o atendimento ao público, durante os trabalhos da correição,
salvo quando a situação demandar providência de natureza urgente.
Art. 4º Determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que os processos que se encontram
com carga aos advogados e ao Representante do Ministério Público Eleitoral sejam devolvidos ao Cartório
Eleitoral até o dia 10/12/2018, intimando-os para tal providência.
Art. 5º Determinar que o Chefe de Cartório desta 20ª ZE/RN providencie a conclusão de todos os processos que
tramitam perante este Juízo, bem como a apresentação de todos os livros obrigatórios.
Art. 6º Cientificar o Representante do Ministério Público que oficia perante esta 20ª Zona Eleitoral para
acompanhar os trabalhos da correição.
Art. 7º Determinar a publicação de Edital no Cartório Eleitoral, com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência
visando a dar ciência da realização da correição.
Art. 8º Encaminhe-se cópia desta Portaria e do Edital de Correição à Presidência e à Corregedoria do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e ao Ministério Público Eleitoral desta 20ª Zona Eleitoral,
comunicando a abertura das atividades da correição.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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Currais Novos/RN, 08 de novembro de 2018
MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 20ª ZE/RN

22ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

PROCESSO: CMR 59-28.2018.6.20.0022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - 1° Turno – 2º Turno COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
REQUERENTE: Juízo da 22ª Zona
INTERESSADA: CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS, MESÁRIO
INTERESSADO: CLÁUDIO ROBERTO DANTAS, ADM. LOCAL VOTAÇÃO
INTERESSADO: ERICA THAYSE ALVES DA SILVA, MESÁRIA
DECISÃO
Tratam os autos da composição das mesas receptoras de votos das eleições gerais 2018, 2º Turno
(28.10.2018), nesta Zona Eleitoral. A Escrivania Eleitoral informou (fl. 15) a ausência dos interessados
epigrafados aos trabalhos eleitorais. Destes, o Sr. CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS, acostou
atestado médico (fl. 17); a mesária ERICA THAYSE ALVES DA SILVA, justificou a ausência em razão de
atividade acadêmica realizada na véspera da eleição (fls.20/24). A Escrivania Eleitoral certificou (fl. 18) que
senhora JOSENAE MATIAS DA SILVA desempenhou a função de administradora de prédio no 2º turno em lugar
do senhor CLÁUDIO ROBERTO DANTAS.
É breve relatório. Decido.
Ante ao certificado pela Escrivania Eleitoral (fls. 18) informando coincidência de funções para
Administrador de local de votação, assim como, me parecerem justas as explicações acostadas aos presentes
autos pelo mesário da 30ª seção Sr. CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS, o qual informou motivo de
saúde, e a mesária ERICA THAYSE ALVES DA SILVA, a qual informou atividade acadêmica na véspera da
eleição. Deste modo, em todos os casos, não ter sido reportado prejuízo a condução dos trabalhos nas Eleições
2018, no dia 28.10.2018, segundo turno, julgo não restar caracterizado razão para a aplicação no caso analisado
das sanções do art. 344 do Código Eleitoral.
ISTO POSTO, JULGO NÃO CABER SANÇÃO DO ART. 344 DO CÓDIGO ELEITORAL AOS
ELEITORES CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS, CLÁUDIO ROBERTO DANTAS, ERICA THAYSE
ALVES DA SILVA. À ESCRINAVIA ELEITORAL, ATUALIZAR OS CÓDIGOS ASE DOS ELEITORES QUE
FORAM DESIGNADOS PARA OS TRABALHOS ELEITORAIS NESTA 22ª ZONA, NAS ELEIÇÕES DE 2018,
COM ATENÇÃO ESPECIAL AOS MENCIONADOS NESTA DECISÃO E NA CONSTANTE À FL. 13.
ARQUIVEM-SE OS PRESENTES AUTOS COM BAIXA.
Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Acari, 5 de novembro de 2018.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral
OUTRAS PUBLICAÇÕES

CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIAS
Processo: AP n.º 57-58.2018.6.20.0022
Assunto: AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PEDIDO
DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO;
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 22ª ZONA
DENUNCIADA: STELLA BÁRBARA FERNANDES DE MACEDO
DENUNCIADA: MARIA SALÉSIA FERNANDES
DENUNCIADA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
DENUNCIADO: GIOVANIO DOS SANTOS
DENUNCIADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
ATO ORDINATÓRIO
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Nesta data, DE ORDEM do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral desta 22ª Zona, Dr. BRUNO MONTENEGRO
RIBEIRO DANTAS, em razão da decisão de 17.10.2018 do processo administrativo (PAE) n.º 13913/2018, a qual
determinou o não aprazamento de audiências no âmbito da Justiça Eleitoral Potiguar na data de 28.11.2018,
INTIMO os denunciados: STELLA BÁRBARA FERNANDES DE MACEDO, MARIA SALÉSIA FERNANDES,
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA e GIOVANIO DOS SANTOS a saber do cancelamento da audiência para
formulação de proposta de suspensão condicional de processo, para o feito epigrafado que seria realizada no dia
28 de novembro de 2018 na sala de audiências do Fórum de Justiça da Comarca de Acari (rua Antenor Cabral,
806, Ary de Pinho, 59.370-000, Acari/RN, (84)3433.2074, acari@tjrn.jus.br);
Por fim, informo que as mesmas pessoas serão oportunamente intimadas na forma da lei de nova data
para a realização do referido ato.
Acari, 08.11.2018.
Frederiko S L Neves de Araújo
Técnico Judiciário – 30024515
Processo: AP 6-47.2018.6.20.0022
Assunto: AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Propaganda Eleitoral Calúnia na Propaganda Eleitoral
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 22ª ZONA
DENUNCIADO: ZUIL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: LUÍS GUSTAVO PEREIRA DE MEDEIROS DELGADO, OAB: 9012/RN.
ATO ORDINATÓRIO
Nesta data, DE ORDEM do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral desta 22ª Zona, Dr. BRUNO MONTENEGRO
RIBEIRO DANTAS, em razão da decisão de 17.10.2018 do processo administrativo (PAE) n.º 13913/2018, a qual
determinou o não aprazamento de audiências no âmbito da Justiça Eleitoral Potiguar na data de 28.11.2018,
INTIMO o denunciado: ZUIL RIBEIRO DA SILVA a saber do cancelamento da audiência de instrução e
jultamento, para o feito epigrafado que seria realizada no dia 28 de novembro de 2018 na sala de audiências do
Fórum de Justiça da Comarca de Acari (rua Antenor Cabral, 806, Ary de Pinho, 59.370-000, Acari/RN,
(84)3433.2074, acari@tjrn.jus.br);
Por fim, informo que as mesmas pessoas serão oportunamente intimadas na forma da lei de nova data
para a realização do referido ato.
Acari, 08.11.2018.
Frederiko S L Neves de Araújo
Técnico Judiciário – 30024515
Processo: PA n.º 58-43.2018.6.20.0022
ASSUNTO: TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - INFORMAÇÃO, DESRESPEITO, PRIORIDADE
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REQUERENTE: EDNA DANTAS PEREIRA – 021017131619
ATO ORDINATÓRIO
Nesta data, DE ORDEM do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral desta 22ª Zona, Dr. BRUNO MONTENEGRO
RIBEIRO DANTAS, em razão da decisão de 17.10.2018 do processo administrativo (PAE) n.º 13913/2018, a qual
determinou o não aprazamento de audiências no âmbito da Justiça Eleitoral Potiguar na data de 28.11.2018,
INTIMO as pessoas de FRANCINETE BERTO DA SILVA e MÁRCIO MARCELO FREIRE a saber do
cancelamento da audiência para o feito epigrafado que seria realizada no dia 28 de novembro de 2018 na sala
de audiências do Fórum de Justiça da Comarca de Acari (rua Antenor Cabral, 806, Ary de Pinho, 59.370-000,
Acari/RN, (84)3433.2074, acari@tjrn.jus.br);
Por fim, informo que as mesmas pessoas serão oportunamente intimadas na forma da lei de nova data
para a realização do referido ato.
Acari, 08.11.2018.
Frederiko S L Neves de Araújo
Técnico Judiciário – 30024515
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24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 061/2018 - 24ª ZE/RN

DE ORDEM da Excelentíssima Senhora Doutora ANA MARIA MARINHO DE BRITO, MM Juíza Eleitoral desta
24.ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e conforme determina o Art.
59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
FAÇO SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2018 dos órgãos partidários
abaixo nominados, as quais estão disponíveis para consulta no Cartório Eleitoral da 24ª ZE/RN, sito à Rua
Manoel Virgílio do Nascimento, s/n.º, Maria Terceira, Parelhas/RN, podendo qualquer partido político, candidato
ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias.
Município
EQUADOR
EQUADOR
EQUADOR
SANTANA DO SERIDÓ
PARELHAS
SANTANA DO SERIDÓ

N.º do Processo
40-16.2018
41-98.2018
42-83.2018
47-08.2018
53-15.2018
54-97.2018

Prestador(a) de contas
PODE
PR
DEM
PSD
PSDB
SD

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, o presente EDITAL
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (D.J.E.) e afixado no mural do Fórum Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Parelhas/RN aos sete (07) dias do mês de novembro (11) de dois mil e
dezoito (2018). Eu, Sebastião Lúcio dos Santos Rocha, Chefe de Cartório em substituição legal, que o fiz
digitando, e achando tudo conforme, subscrevo-o por ordem da MM Juíza na forma da lei.
SEBASTIÃO LÚCIO DOS SANTOS ROCHA
Chefe de Cartório – 24ª ZE/RN
(em substituição legal)

PORTARIAS

PORTARIA N.º 011/2018 - 24ª ZE/RN
Delega ao Chefe de Cartório e seus substitutos imediatos poderes para a prática de atos relativos à tramitação
das contas de campanha alusivas às Eleições Gerais 2018.
A Exma. Sra. Dra. ANA MARIA MARINHO DE BRITO, Juíza Eleitoral desta 24ª ZE/RN, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988, a Lei n.º 4.737/1965 (Código Eleitoral) e a Resolução
TSE n.º 23.553/2017;
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);
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 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;
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CONSIDERANDO a necessidade de se buscar a racionalização das rotinas cartorárias, visando-se à
simplificação, com a eliminação de todas as atividades repetitivas, e à aceleração processual, com a realização
de todas as fases da atividade cognitiva e executiva em prazo razoável;
RESOLVE:
Art. 1º. Delegar ao Chefe de Cartório desta 24ª ZE/RN e seus substitutos legais imediatos a competência para a
prática dos seguintes atos ordinatórios sem caráter decisório nos processos de prestação de contas referentes
às Eleições Gerais de 2018:
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.
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.
Publique-se no D.J.E. e no mural do Fórum Eleitoral. Ciência pessoal ao Representante do Ministério Público
Eleitoral. Cumpra-se com as cautelas legais.
Parelhas/RN, 07 de novembro de 2018.
ANA MARIA MARINHO DE BRITO
Juíza Eleitoral

26ª ZONA ELEITORAL
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SENTENÇAS

Prestação de Contas nº 30-63.2018.6.20.0026
Requerentes: Avante – Dem de Serra Negra do Norte
Stênio Gomes Araújo – Presidente
Roberto Geraldo Bezerra Mariz – Tesoureiro

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 67-90.2018.6.20.0026
Requerentes: Democracia Cristã – DC de Jardim de Piranhas
Odair Alves Diniz – Presidente do Diretório Estadual
José Alexandre Valcacio – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2016, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
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É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2016 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2017.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 58-31.2018.6.20.0026
Requerentes: Democracia Cristã – DC de Jardim de Piranhas
Odair Alves Diniz – Presidente do Diretório Estadual
José Alexandre Valcácio – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
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RMPE.

Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 28-93.2018.6.20.0026
Requerentes: Democratas – Dem de Serra Negra do Norte
Igor Veras Bezerra – Presidente
Sésia Wanderley Quinino – Tesoureiro

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 68-75.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Humanista da Solidariedade – PHS de Jardim de Piranhas
Leandro Carlos Prudêncio – Presidente do Diretório Estadual
Iracyara da Silva Nascimento Prudêncio – Tesoureira do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2016, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
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As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2016 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2017.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 48-84.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Humanista da Solidariedade – PHS de Jardim de Piranhas
Leandro Carlos Prudêncio – Presidente do Diretório Estadual
Iracyara da Silva Nascimento Prudêncio – Tesoureira do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
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Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 40-10.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido da República – PR de Ipueira
Marilene Avelino de Souza – Presidente
Maria Vania da Silva Lopes – Tesoureiro

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 55-76.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Republicano Brasileiro – PRB de Jardim de Piranhas
Luciano Lopes de Farias – Presidente
Karina Raissa Dutra da Costa – Tesoureiro
____________________________________________________________________________________________________________________
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 205

Natal, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página 51

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2016, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2016 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2017.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 42-77.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Republicano Brasileiro – PRB de Jardim de Piranhas
Luciano Lopes de Farias – Presidente
Karina Raissa Dutra da Costa – Tesoureiro

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
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apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 29-78.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Republicano Brasileiro – PRB de Serra Negra do Norte
Matias Davi Vieira Rosa – Presidente
Leonardo de Araújo Silva – Tesoureiro

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas nº 35-85.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Republicano da Ordem Social – PROS de São João do Sabugi
Cipriano Alves da Costa Neto – Presidente
Oneide Maria de Araújo – Tesoureiro

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 46-17.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Republicano da Ordem Social – PROS de Serra Negra do Norte
Albert Dckson de LIma – Presidente do Diretório Estadual
Paulo Henrique Barbosa Xavier – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
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Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 39-25.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Social Democrático – PSD de Jardim de Piranhas
Robinson Mesquita de Faria – Presidente do Diretório Estadual
Hudson Pereira de Brito – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2016, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2016 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2017.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
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Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 49-69.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Social Democrático – PSD de Jardim de Piranhas
Robinson Mesquita de Faria – Presidente do Diretório Estadual
Hudson Pereira de Brito – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 34-03.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Social Democrático – PSD de São João do Sabugi
Robinson Mesquita de Faria – Presidente do Diretório Estadual
Franklin Rocha Azevedo – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
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pelo

julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 56-61.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido dos Trabalhadores – PT de Jardim de Piranhas
Renato Germano de Araújo – Presidente
Hoguia Gabriel Alves – Tesoureiro

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2016, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2016 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2017.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
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Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.

Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 51-39.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido dos Trabalhadores – PT de Jardim de Piranhas
Renato Germano de Araújo – Presidente
Hoguia Gabriel Alves – Tesoureiro

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Intime-se
a
direção
partidária
estadual
através
de
carta
com
AR.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 50-54.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido dos Trabalhadores – PT de Serra Negra do Norte
Manoel Júnior Souto de Souza – Presidente do Diretório Estadual
Eraldo Daniel de Paiva – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
____________________________________________________________________________________________________________________
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Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 61-83.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Jardim de Piranhas
Getúlio Batista da Silva Neto – Presidente do Diretório Estadual
Renato de Souza Cavalcanti Marinho – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2016, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
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Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2016 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2017.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 66-08.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Verde – PV de Jardim de Piranhas
Bertone Borges Marinho – Presidente do Diretório Estadual
Semio Leonardo Batista – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2016, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2016 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2017.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas nº 62-68.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido Verde – PV de Jardim de Piranhas
Bertone Borges Marinho – Presidente do Diretório Estadual
Semio Leonardo Batista – Tesoureiro do Diretório Estadual

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 37-55.2018.6.20.0026
Requerentes: Partido da República – PR de São João do Sabugi
Cipriano Alves da Costa Neto – Presidente
Maria Valquíria Fernandes Mafra Costa – Tesoureiro

SENTENÇA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral dando conta da inércia do partido em epígrafe
quanto à prestação de contas exercício 2017, mesmo após ser devidamente notificada para apresentá-las.
As instâncias partidárias superiores foram cientificadas a não repassarem verbas oriundas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Em seguida, o Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e
recebimento de recursos do Fundo Partidário, indo então os autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
pelo
julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Por fim, foi expedido termo de vistas para o partido se pronunciar com prazo de 03 (três) dias,
tendo decorrido in albis o referido prazo.
É
o
relatório
em
abreviado.
DECIDO.
Nos termos do artigo 32, da Lei n.º 9096/95, o partido está obrigado a enviar anualmente à
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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 205

Natal, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Página 61

Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte, rezando ainda o
artigo 37 do mesmo diploma legal, em conjunto com as disposições da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que no
caso de falta de prestação de contas ficam suspensas automaticamente, com perda, as novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada
pela
lei
para
a
prestação
de
contas.
In casu, o Cartório Eleitoral certificou que o órgão de direção municipal em epígrafe não
apresentou suas contas no prazo do artigo 32 da Lei n.º 9096/1995, tampouco nas 72 horas seguintes à
notificação legal prevista no artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Isto posto, com supedâneo nos fatos e fundamentos acima aduzidos, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício 2017 do partido em epígrafe, e SUSPENDO, de pleno direito, com perda,
as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o órgão de direção municipal em testilha permanecer
omisso,
caracterizada
a
inadimplência
a
partir
do
dia
02.05.2018.
Publique-se
no
DJE
e
no
mural
do
Fórum
Eleitoral.
Registre-se
no
SADP
e
no
livro
de
sentenças
do
cartório
eleitoral.
Anotem-se as informações necessárias no Sistema de Contas Eleitorais (SICO) do TSE,
ressalvando que a penalidade é aplicada, exclusivamente, à esfera partidária responsável pela irregularidade.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de
repassar
recursos
do
FP
enquanto
durar
a
inadimplência.
Ciência
pessoal
ao
RMPE.
Após o cumprimento das disposições finais de sentença, ARQUIVEM-SE
Caicó, 07 de novembro de 2018.
Luiz Antônio Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral

27ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo nº: 40-07.2018.6.20.0027
Protocolo nº: 16.109/2018
Noticiado: José Lourenço Júnior
Advogado: Leonardo Gomes de Souza Júnior – OAB/RN nº 9598

DESPACHO
Vistos etc.
Diante o recebimento da denúncia, conforme Termo de Audiência de fls. 25/26, determino que seja feita a
alteração da Classe Processual dos presentes autos para Ação Penal, com os registros de praxe no Sistema
SADP do TRE/RN.
Na oportunidade, também determino a intimação, através da oficiala de justiça Solange Ferreira dos Santos
Clemente, das testemunhas Maria Lúcia de Moura e cabo da PM Valmy Ezelino Dantas para comparecimento
em audiência de instrução aprazada para o dia 16 de janeiro às 09:00, conforme requerimento do Ministério
Público em audiência.
Por fim, junte-se aos autos certidão constando dados das ações especificadas na pesquisa de fl. 22,
notadamente, possíveis condenações em desfavor do acusado e datas do trânsito em julgado de sentenças
condenatórias, se houver.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Jucurutu/RN, 08 de novembro de 2018.
MARK CLARK SANTIGO ANDRADE
Juiz Eleitoral da 27ª ZE
29ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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RP nº 199-75.2017.6.20.0029
REPRESENTAÇÃO Nº 199-75.2017.6.20.0029
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: EDILCIVAN SIMAO DANTAS
ADVOGADO: JOÃO DA CRUZ FONSECA SANTOS – OAB/RN N.º 12.231

SENTENÇA

Trata-se de representação eleitoral proposta pelo Ministério Público com a finalidade de averiguar doação acima
do limite legal em favor de candidato(s) nas Eleições Municipais de 2016.
Alega o representante, na petição inicial (fls. 02/07) que o representado doou acima de 10% de seus
rendimentos brutos auferidos no ano anterior às Eleições (ano – calendário de 2015), razão pela qual solicitou,
liminarmente, a quebra do sigilo fiscal do representado e sua condenação ao pagamento de multa no valor de 5
(cinco) a 10 (dez) vezes o valor doado em excesso.
A exordial foi instruída com os documentos de fls. 08/11.
A quebra do sigilo bancário foi deferido às fls. 12/13. Entretanto, no Módulo de Impressão de Declarações
Assinadas, consta a informação de que não existe declaração entregue para o exercício.
Após ser notificado, o representado apresentou defesa, às fls. 50/51, onde assinalou que o valor doado foi de R$
1.064,00, estando este valor dentro do limite autorizado para doação por pessoas sem comprovação de renda,
tendo em vista estar dentro do teto de isenção de imposto de renda.
Ao concluir suas alegações, o representado requereu que a ação seja julgada improcedente.
Foi realizada audiência para oitiva de uma testemunha do representado às fls. 53/54.
Em alegações finais, às fls. 55/56, o Ministério Público solicitou a procedência dos pedidos contidos nos itens “f”
e “g” da exordial, tendo alegado que: 1) à época da doação o representado se encontrava inscrito no programa
de auxílio assistencial Bolsa Família; 2) o valor recebido pelo representado a título de benefício assistencial era
de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), devendo ser este o valor considerado como rendimento mensal bruto
auferido, já que o doador não acostou documento que comprovasse a percepção de outros valores; e, 3) no
momento da inscrição no Bolsa Família, o representado atestou residir em núcleo familiar com renda per capita
de R$ 85,00 a R$ 170,00, não sendo coerente consideramos outro valor como sendo seu rendimento, já que
este foi declarado pelo próprio beneficiado.
O representado, em alegações finais, requereu que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente e
que o presente feito seja arquivado.
É o relatório. Fundamento. Decido.
Quando o eleitor não apresenta a declaração de imposto de renda utiliza-se o valor do teto de isenção como
parâmetro para o limite das doações de campanha, caso não hajam elementos para demonstrar que tais
rendimentos tiveram valor diverso.
Neste sentido, temos os seguintes julgados:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PESSOA FÍSICA - ELEIÇÕES 2014 -INFRAÇÃO AO ART. 23, §1º, DA LEI 9.504/97 PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
NÃO
ACOLHIMENTO
PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA - VALOR DO TETO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COMO PARÂMETRO PARA
O LIMITE DAS DOAÇÕES - EXCESSO CONFIGURADO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO
APLICAÇÃO AO CASO - DESPROVIMENTO DO APELO.
Não é de ser acolhida a preliminar de intempestividade suscitada em virtude de o prazo de 3 (três) dias, aplicável
à espécie, haver sido observado. Inteligência do disposto no art. 22 e no art. 34, ambos da Resolução nº
23.398 do TSE.
O procedimento de quebra do sigilo fiscal, para fins de representação por doação acima do limite legal, possui
contraditório diferido ou postergado, sendo exercido em oportunidade própria, no momento da defesa, quando já
em curso a representação respectiva. Rejeição da prefacial de cerceamento de defesa.
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Nos termos, do §1º, art. 23, da Lei das Eleições, é permitida a realização de doações por pessoas físicas, para
financiamento de campanhas eleitorais, desde que o valor doado não exceda o limite de 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior ao da eleição.
Quando não apresentada a declaração de rendimentos ao órgão fazendário, utiliza-se o valor do teto de isenção
do Imposto de Renda como parâmetro para o limite das doações de campanha.
O princípio da insignificância não encontra guarida nas representações por doação acima do limite legal, sendo
suficiente para a incidência da multa o desrespeito à limitação normativa.
Desprovimento do recurso.
(RP - REPRESENTACAO n 49-02.2015.620.0050 - Parnamirim/RN, ACÓRDÃO n 207/2016 de 20/07/2016,
Relator(a) IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/07/2016,
Página 11).
ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PE
SSOA FÍSICA. RAZOABILIDADE.
1. Constou do acórdão regional que a doadora estava isenta de apresentar declaração de Imposto de Renda no
ano de 2013, premissa insuscetível de revisão em sede extraordinária.
2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é ônus do representante comprovar que
a doação extrapolou o limite legal, sendo razoável a adoção do limite de isenção de Imposto de Renda como
parâmetro para aferir a existência de eventual excesso.
Agravo regimental não provido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 0000021-08.2015.6.19.0003 - RIO DE JANEIRO
– RJ, Acórdão de 01/09/2016, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 13/09/2016, Página 197)
Na espécie, considerando o ano-caledário de 2015, tem-se que estavam obrigados a declarar o imposto de
renda aqueles que auferiram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91 (vinte e oito mil, cento e vinte e
três reais e noventa e um centavos).
Desta forma, utilizando o teto de isenção como parâmetro para o limite das doações de campanha, temos que o
representado poderia doar até R$ 2.812,39 (dois mil, oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos).
Acontece que o representado doou apenas R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro Reais) na referida eleição.
Assim, após a análise dos autos, conclui-se que a doação realizada pelo representado obedeceu ao limite
previsto na lei, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial.
Entretanto, diante da possibilidade de irregularidade no recebimento do benefício assistencial denominado Bolsa
Família, já que a condição de beneficiário desse programa sugere incompatibilidade com situação de quem
realiza doações no valor acima indicado para candidatos, encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público
Federal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Assu/RN, 07 de novembro de 2018.

MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral
EDITAIS

Edital nº 65/2018
EDITAL N.º 065/2018-29ªZE
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a), Dr(a). Marivaldo Dantas de Araújo, MM. Juiz(a) desta 29ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 31, §1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, que o Balanço Patrimonial e a
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Demonstração de Resultado do Exercício da prestação de contas do(s) partido(s) político(s) abaixo relacionado,
referente ao exercício de 2017, foram apresentados, estando os autos disponíveis pelo prazo de 15 (quinze)
dias, durante os quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação,
registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
Nº DO PROCESSO
27-02.2018.6.20.0029

PARTIDO POLÍTICO
Partido Social Democrático – PSD

MUNICÍPIO
Assu

E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Assú, aos 07 dias do mês de novembro do ano de 2018.
Eu, ___________________ Carlos Rogério Torres Teixeira, Chefe de Cartório, digitei o presente edital, e
assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

30ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS

PORTARIA N.º 015/2018 - 30ª ZERN
PORTARIA N.º 015/2018 – 30ª ZERN
Dispõe sobre o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral na Eleição Suplementar de Guamaré,
acerca da fiscalização e dá outras providências.
A Exma. DRA. CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA, MM Juíza da 30ª Zona Eleitoral – Macau,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 9.504/97, que estabelece normas relativas ao poder de polícia do Juiz
Eleitoral na fiscalização da Propaganda Eleitoral;
CONSIDERANDO o disposto no Provimento CRE-RN nº 13/2018;
CONSIDERANDO que os fiscais da propaganda eleitoral devem ser designados, exclusivamente, dentre os
servidores com vínculo com a Justiça Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º Designar para comporem a equipe de fiscalização da propaganda eleitoral os servidores da 30ª Zona
Eleitoral, DALLIANE MAGALHÃES SENA, JOÃO MILTON CHAVES JOCA, ANA PAULA DA COSTA GOMES,
GEORGEFRANK DOS SANTOS MELO e MARICÉLIA MARTINS DA SILVA.
Art. 2º Os procedimentos inerentes ao poder de polícia seguirão o rito estabelecido pela legislação pertinente,
devendo os fiscais, ao tomarem conhecimento de propaganda irregular, sendo viável, dirigirem-se até o local
informado e, se confirmada a irregularidade, lavrarem o respectivo Termo de Constatação, estando desde logo
autorizados, sempre que haja condições materiais e humanas, a inibir ou fazer cessar atos em desconformidade
com a legislação eleitoral. Para tanto podem apreender equipamentos de qualquer natureza que estejam sendo
utilizados em desconformidade com a norma, bem como dar voz de prisão e conduzir à autoridade policial
pessoas que tentem impedir a atuação do Poder Judiciário, com base no artigo 347 do Código Eleitoral.
Art. 3º Os Termos de Constatação deverão seguir o rito procedimental estabelecido pelo Provimento CRE-RN nº
13/2018.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Macau/RN, 08 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
ASSUNTO: Doação de Recursos acima do Limite Legal – Pessoa Física
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: Alyson Alcântara de Oliveira
SENTENÇA
1. RELATÓRIO
Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de ALYSON ALCÂNTARA DE
OLIVEIRA pela suposta prática de doação eleitoral irregular no pleito de 2014.
Decisão interlocutória determinando, liminarmente, a quebra do sigilo fiscal do representado às fls.18.
Juntado ofício da Secretaria da Receita Federal do Brasil às fls. 29.
Notificado, o representado não apresentou defesa.
Réplica do Ministério Público Eleitoral requerendo a procedência do pedido , julgamento antecipado da lide e
efeitos da revelia (fls.38) .
Certidão do cartório eleitoral informando que houve doação no valor de R$1.448,00 (mil e quatrocentos e
quarenta e oito reais) no ano de 2014.
Não havendo mais provas a serem produzidas, além das já juntadas, os autos vieram conclusos.
É o relatório. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O MPE imputa ao representado o descumprimento do limite legal, afirmando que houve doação para campanha
em espécie acima do limite de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo representado no ano
de 2014.
O representado, em contrapartida, não apresentou defesa.
Vejamos o disposto na legislação eleitoral sobre a matéria.
De acordo com a redação do artigo 23, caput, da Lei n.º 9.504/1997, “pessoas físicas poderão fazer doações em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei”, observado o §1º
que limita as doações e contribuições ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior à eleição (redação também encontrada na Resolução do TSE nº 23.406/2014, art.
25, caput).
Ficam excluídas desse limite as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis
de propriedade do doador, desde que o valor estimando não ultrapassasse R$ 50.000,00 (artigo 25, inc.I da
Resolução nº 23.406/2014) , vigente à época da eleição de 2014).
No caso em apreço, percebe-se que as doações foram feitas com a utilização do CPF do representado e não do
CNPJ do candidato, concluindo-se que os valores não transitaram pela conta de campanha e, por tal razão,
devem ser consideradas doações feitas por pessoa física.
Diante da informação constante do ofício da Receita Federal de fl. 29, verifica-se que o Representado não
apresentou declaração do Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2013, por não estar obrigado a
tanto.
Aqueles que perceberam rendimentos tributáveis do ano-calendário de 2013 abaixo ou igual a R$25.661,70
(vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos) estavam isentos da obrigação tributária
acessória. Nesse diapasão, o representado poderia doar, como pessoa física, o valor de até R$ 2.566,17 (dois
mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), correspondente a 10% do limite.
Dos autos extrai-se que o Representado doou, em espécie, as quantias de R$1.448,00 (um mil quatrocentos e
quarenta e oito reais) a candidatos no pleito de 2014, valores que, somados, se encontram dentro do limite de
doação para pessoas físicas imposto pela Lei das Eleições.
Veja-se que o limite de 10% dos rendimentos brutos aplica-se apenas para doações em favor de outras
campanhas que não a do próprio doador. Nessa linha transcrevo Consulta respondida pelo TSE:
CONSULTA. DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITE. CUSTEIO DA CAMPANHA COM RECURSOS PRÓPRIOS.
(...)
3ª. Pergunta: A realização de gastos pessoais com a própria campanha, de que trata o § 1º-A do art. 23 da Lei
nº 9.504, de 1997 (Lei Eleitoral), impede a pessoa física do candidato, nessa situação, de promover doações a
outras candidaturas, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 23 da Lei Eleitoral?
Resposta: Não. O candidato, além de poder utilizar recursos próprios para financiar a sua campanha até o
respectivo limite máximo de gastos, pode realizar doação para financiar outras campanhas eleitorais,
observando-se, em relação a essas doações, o limite de 10% do rendimento bruto auferido pelo doador no ano
anterior ao da eleição.
Consulta conhecida em parte e respondida, nos termos do voto do relator.
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(Consulta nº 4454, Acórdão de 09/08/2016, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 201, Data 19/10/2016, Página 26/27 )
Conclui-se, desta feita, que as doação efetuada pelo representado em favor de terceiros obedeceram os limites
legais, devendo o feito ser julgado improcedente.
3. DISPOSITIVO
Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a representação.
Publique-se no DJE e no mural do Fórum Eleitoral para ciência do requerido e seus advogados. Registre-se no
SADP e no Livro de Sentenças do Cartório Eleitoral. Ciência pessoal ao RMPE.
Cumpridas as providências finais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo.
Campo Grande/RN, 26 de outubro de 2018.
EDUARDO NERI NEGREIROS
Juiz Eleitoral 31ª ZE

35ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL N.º 50/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Antônio Borja de Almeida Júnior, Juiz Eleitoral da 35ª ZONA, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, de acordo com o que
determina o Código Eleitoral Brasileiro (Lei nº 4.737, de 17/07/1965) foram requeridas as SEGUNDAS VIAS no
período de 01/06/2018 a 28/09/2018 no município de Apodi conforme relatório disponível no Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente edital que será afixado
no local de costume, no Cartório Eleitoral.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 35ª Zona Eleitoral – APODI/RN, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês
de outubro do ano de 2018, eu, Thiago Capistrano Andrade, Chefe de Cartório, o digitei e o subscrevi.

Thiago Capistrano Andrade
Chefe de Cartório Eleitoral da 35ª Zona

39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 42/2018
EDITAL nº 42/2018

O Excelentíssimo Senhor Dr. Edilson Chaves de Freitas, MM. Juiz desta 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, etc
TORNA PÚBLICO, a quaisquer interessados, em cumprimento ao inciso VII, do art. 45, da Resolução TSE n.º
23.464/2015 e de despacho da MM Juíza Eleitoral, para que, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do
edital, se manifeste em relação a informações e documentos apresentados nos Autos dos processos abaixo:
FRUTUOSO GOMES/RN
1) PC nº 14-70.2018.6.20.0039 - Requerente: Partido Verde - PV– PC 2017 – ref. 2016
2) PC nº 40-54.2017.6.20.0055 – Requerente: Partido Republicano da Ordem Social – PROS – PC 2017 – ref.
2016
3) PC nº 15-55.2018.6.20.0039 – Requerente: Partido da República – PR – PC 2017 – ref. 2016.6.20.0039
LUCRÉCIA/RN
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1) PC nº 17-25.2018.6.20.0039 – Requerente: Partido Republicano da Ordem Social – PROS – PC 2017 – ref.
2016
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume do cartório eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Umarizal, aos sete (07) dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _____ Álvaro José Muricy Teixeira Cabral, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, que vai
assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral
EDITAL 43/2018
EDITAL nº 43/2018

O Excelentíssimo Senhor Dr. Edilson Chaves de Freitas, MM. Juiz desta 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, etc
TORNA PÚBLICO, a quaisquer interessados, em cumprimento ao inciso VII, do art. 45, da Resolução TSE n.º
23.464/2015 e de despacho da MM Juíza Eleitoral, para que, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do
edital, se manifeste em relação a informações e documentos apresentados nos Autos dos processos abaixo:
LUCRÉCIA/RN
1) PC nº 39-69.2017.6.20.0039 – Requerente: Partido Social Democrático - PSC– PROS – PC 2017 – ref. 2016
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume do cartório eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado neste município de Umarizal, aos sete (07) dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito. Eu, _____ Álvaro José Muricy Teixeira Cabral, Chefe do Cartório, digitei o presente edital, que vai
assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral

41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL 082-18
EDITAL n.º 082/2018
O Excelentíssimo Senhor Daniel Augusto Freire de Lucena e Couto Maurício, Juiz da 41ª Zona Eleitoral/RN, na
forma legal etc.
TORNA PÚBLICO, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que será realizada no dia
06/12/2018, das oito às catorze horas, na sede deste Juízo, localizado no Fórum Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral,
situado na Rua Padre Erisberto, s/n.º, Novo Horizonte, Alexandria/RN, CORREIÇÃO ORDINÁRIA, 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.
Dado e passado nesta cidade de Alexandria/RN, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito. Eu,
Diego Marinheiro Cordenonse, Chefe do Cartório da 41ª Zona Eleitoral, digitei, conferi e fiz imprimir.
Daniel Augusto Freire de Lucena e Couto Maurício
Juiz da 41.ª Zona Eleitoral
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Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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PORTARIAS

PORTARIA 12-18
PORTARIA N.º 012/2018
A Juiz da 41ª 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 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 41ª Zona Eleitoral, no dia 06/12/2018,
no horário compreendido entre 08 e 14hs.
Art. 2º Designar o servidor Diego Marinheiro Cordenonse, 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 5º dia antes da correição, 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 comunicação à Corregedoria Regional Eleitoral e à Ordem dos Advogados do Brasil, da
abertura das atividades de correição.
Art. 7º Fica revogada a Portaria 011/2018.
Publique-se e cumpra-se.
Alexandria/RN, 08/11/2018.
Daniel Augusto Freire de Lucena e Couto Maurício
Juiz Eleitoral da 41ª ZE

47ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Proc. n° 26-60.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido do Movimento Democrático Brasileiro/PMDB de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN n° 7719)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 34-37.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido Republicano da Ordem Social/PROS de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN n° 7719)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 25-75.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Democratas de Alto do Rodrigues e outros
Advogado: Caio Vitor Ribeiro Barbosa (OAB/RN n° 7719)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
____________________________________________________________________________________________________________________
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Proc. n° 47-36.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido da República/PR de Pendências e outros
Advogado: Navison de Lemos Baracho (OAB/RN n° 16337)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 45-66.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Democratas de Pendências e outros
Advogado: Sérvulo Nogueira Neto (OAB/RN n° 7252)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 44-81.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido da Mobilização Nacional de Pendências e outros
Advogado: Sérvulo Nogueira Neto (OAB/RN n° 7252)
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 48-21.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Solidariedade de Pendências e outros
Advogado: Sérvulo Nogueira Neto (OAB/RN n° 7252)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 46-51.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido Republicano Brasileiro/PRB de Pendências e outros
Advogado: Daniel Ursulino Pereira (OAB/RN n° 8737)
DESPACHO
Recebi hoje.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.

Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 43-96.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido Social Cristão/PSC de Pendências e outros
Advogado: Rogério de Souza Padilha (OAB/RN n° 4123)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 42-14.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido Democrático Trabalhista/PDT de Pendências e outros
Advogada: Maria das Graças Silva (OAB/RN n° 12233)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
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A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 37-89.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Democratas de Carnaubais e outros
Advogado: Daniel Cabral Mariz Maia (OAB/RN n° 8271)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 40-44.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido da Mobilização Nacional/PMN de Carnaubais e outros
Advogado: Igor Leonardo Bandeira Lopes (OAB/RN n° 9677)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
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A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 31-82.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido Comunista do Brasil/PC do B de Carnaubais e outros
Advogado: Mário Luiz de Albuquerque Cavalcante (OAB/RN n° 8871)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 28-30.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido da Mulher Brasileira/PMB de Carnaubais e outros
Advogado: Mário Luiz de Albuquerque Cavalcante (OAB/RN n° 8871)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
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A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 22-23.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Partido Social Cristão/PSC de Carnaubais e outros
Advogado: Mário Luiz de Albuquerque Cavalcante (OAB/RN n° 8871)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral
Proc. n° 23-08.2018.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas anual – exercício 2017
Requerentes: Avante de Carnaubais e outros
Advogado: Mário Luiz de Albuquerque Cavalcante (OAB/RN n° 8871)
DESPACHO
Recebi hoje.
Considerando a atual redação do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, alterado pela Lei nº 13.165/2015
(Minirreforma Eleitoral), c/c §3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017, recebo a presente Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, DETERMINANDO, sucessivamente:
A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias, a apresentação de impugnação em petição fundamentada, nos termos do art. 45, I;
A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 6º,
§3º;
A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as diligências anteriormente determinadas e
a elaboração de Parecer técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 45, IV;
A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias;
A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre a impugnação, se houver, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 03 (três) dias.
Publique-se.
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Pendências/RN, 01/11/2018.
Demetrio Demeval Trigueiro do Vale Neto
Juiz Eleitoral

EDITAIS

EDITAL nº 41/2018

47ª ZE

A Sra. Ilany Kathariny Costa de Andrade, Chefe de Cartório Eleitoral em substituição da 47ª Zona, Circunscrição
do Rio Grande do Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Demetrio Demeval Trigueiro do
Vale Neto, na forma da lei,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao
§2º do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, a relação com o nome de todos os
órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a Prestação de contas ou Declaração de
ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2017, para fins de ciência e, querendo, no
prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis no período nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
MUNICÍPIO
Alto
Rodrigues/RN

do

PARTIDO
PMDB

PROCESSO
26-60.2018.6.20.0047

do

PROS

34-37.2018.6.20.0047

do

DEM

25-75.2018.6.20.0047

Pendências/RN

PR

47-36.2018.6.20.0047

Pendências/RN

DEM

45-66.2018.6.20.0047

Pendências/RN

PMN

44-81.2018.6.20.0047

Pendências/RN

PRB

46-51.2018.6.20.0047

Pendências/RN

PSC

43-96.2018.6.20.0047

Pendências/RN
Pendências/RN

PDT
SD

42-14.2018.6.20.0047
48-21.2018.6.20.0047

Carnaubais/RN

DEM

37-89.2018.6.20.0047

Carnaubais/RN

PMN

40-44.2018.6.20.0047

Carnaubais/RN

PC do B

31-82.2018.6.20.0047

Alto
Rodrigues/RN
Alto
Rodrigues/RN

RESPONSÁVEL/CARGO
Rita
Martins
da
Silva
Rodrigues/Presidente
Rosivaldo Silva de Sousa/Tesoureiro
Pablo José Estevam/Presidente
Renato Cunha Lopes/Tesoureiro
José Itamar dos Santos/Presidente
Terezinha
de
Jesus
Ferreira
Lemos/Tesoureiro
Carlos
da
Fonseca
Montenegro/Presidente
Alexandre
Pereira
de
Araújo
Montenegro/Tesoureiro
Rosana
Maria
de
Araújo
de
Medeiros/Presidente
Pedro Higor Melo de Medeiros/Tesoureiro
João
Rodrigues
Fernandes
Júnior/Presidente
José Aurélio da Silva Neto/Tesoureiro
Cacia Andreia da Costa e Silva de
Andrade/Presidente
Jussimara
Evangelista
da
Rocha/Tesoureiro
Ricardo Alves da Silva/Presidente
Nilson Nascimento de Paula/Tesoureiro
Maiza de Oliveira Fonseca/Presidente
Manoel Marones dos Santos/Presidente
Rodolfo
José
de
Vasconcelos
Valença/Tesoureiro
Dinarte Vieira Diniz/Presidente
José Pedro de Moura/Tesoureiro
Denys
Fernando
Lacerda
Bezerra/Presidente
Alzeny
Domingos
Martins
da
Silva/Tesoureiro
Mario
Luiz
de
Albuquerque
Cavalcante/Presidente
João
Ronyberto
Cavalcante
Ribeiro/Tesoureiro
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Carnaubais/RN

PMB

28-30.2018.6.20.0047

Carnaubais/RN

PSC

22-23.2018.6.20.0047

Carnaubais/RN

AVANTE

23-08.2018.6.20.0047
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Francisca Daria Cabral de Albuquerque
Neves/Presidente
Francisca Dariana de Albuquerque
Neves/Tesoureiro
João
Kenede
de
Lemos
Fernandes/Presidente
Maria Jéssica Leocádio/Tesoureiro
Luiz
de
França
Pereira
de
Brito/Presidente
Manoel Bonifácio Bezerra/Tesoureiro

E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de
costume, no Cartório Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste
município de Pendências, aos oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito.
Ilany Kathariny Costa de Andrade
Chefe de Cartório em Substituição

50ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

PROCESSO N.º 80-17.2018.6.20.0050
PROTOCOLO N.º 17.440/2018
ESPÉCIE: REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DO ELEITOR
REQUERENTE: ITAMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO
SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de requerimento formulado por ITAMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO, objetivando a
anotação no Cadastro Eleitoral de sua situação de saúde, especialmente no tocante ao exercício do voto.
O feito foi instruído com a declaração médica de fl. 04 e demais documentos, em que constam ser o(a)
requerente pessoa com deficiência visual e dificuldade de locomoção.
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido.
É o sucinto relatório. Decido.
O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência,
consoante prescreve o caput do art. 1º da Resolução/TSE n.º 21.920, de 19 de setembro de 2004. No entanto,
de acordo com o parágrafo único do citado artigo, “não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência
que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao
alistamento e ao exercício do voto”.
No caso em apreço, ficou comprovada a doença do(a) requerente, a qual torna oneroso o exercício do
voto, merecendo acolhimento o pedido ora em exame.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial e determino ao Cartório Eleitoral a anotação, no Cadastro
Eleitoral, da situação de saúde do(a) eleitor(a) ITAMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO, por meio do código de
Atualização da Situação do Eleitor – ASE – respectivo (ASE n.º 396 - Motivo 4), bem como que lhe seja fornecida
certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminada, com fundamento na Resolução/TSE n.º
21.920/2004.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência pessoal ao Ministério Público.
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Após, arquivem-se os autos com baixa no SADP.
Parnamirim, RN, 7 de novembro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

64ª ZONA ELEITORAL
OUTRAS PUBLICAÇÕES

AP Nº 9780-25.2010
ÇÃO PENAL N° 6780-25.2010.6.20.0006 – CLASSE 4
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉUS: KLEBER SILVA DE LIRA
ADVOGADO: SILVÉRIO XAVIER DE SOUZA – OAB/RN 8658 B
MANDADO DE INTIMAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Senhor, DIEGO COSTA PINTO DANTAS, Juiz Eleitoral desta 64ª Zona,
Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao despacho
exarado nos autos do processo supra, INTIMO a defesa a se manifestar no prazo de 05 dias, sobre o pedido de
aditamento formulado pelo Ministério Publico nos termos do art. 384, § 2º, do Código de Processo Penal.
Dado e passado nesta cidade de Extremoz/RN, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezoito (01/09/2018). Eu, Fernando José da Paz, Chefe do Cartório Eleitoral da 64ª Zona, digitei, subscrevi.
FERNANDO JOSÉ DA PAZ
Chefe de Cartório
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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