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Recurso Eleitoral Nº 103-61.2016.6.20.0040 - Classe 30ª
Recorrente(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
Recorrido(s): FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS VINCULADOS: Richeliau Rouky Regis Raulino e sem Advogado.
RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL (RAE). DEFERIMENTO PELO
JUIZ RESPONSÁVEL PELO CADASTRO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
MORADIA OU OUTROS VÍNCULOS COM O MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE LIAME FAMILIAR.
SUFICIÊNCIA DO VÍNCULO. BENEPLÁCITO DA JURISPRUDÊNCIA. INSURGÊNCIA CONHECIDA E
DESPROVIDA.
1- De acordo com o quanto decido no julgamento do Recurso Eleitoral nº 148-65/São Francisco do Oeste, da
Relatoria do Juiz Wlademir Soares Capistrano (DJe 22.10.2019, p. 5), "O liame familiar - isto é, as relações de
parentesco por consanguinidade, afinidade ou adoção - entre o eleitor alistando e munícipes da urbe na qual
aquele pretende exercer o direito de voto constitui, isoladamente, vínculo caracterizador de domicílio eleitoral.".
2- É essa, decerto, a hipótese vertente. É que, conquanto não restem dúvidas a respeito da inexistência dos
vínculos residencial e patrimonial, há nos autos provas que demonstram que, à época do Requerimento de
Alistamento Eleitoral (RAE), o irmão do alistando/recorrido residia no município para o qual este requereu a
inscrição como eleitor.
3- Insurgência a que se nega provimento para manter o ato deferitório do RAE.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade,
em dissonância com o parecer da procuradoria Regional Eleitoral, em DESPROVER o recurso, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 04 de novembro de 2019. (Data de julgamento)
JUIZ FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RELATOR
Recurso Criminal Nº 18-38.2011.6.20.0012 - Classe 31ª
Recorrente(s): MINISTÉIRO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): ANTONIO CARLOS FREIRES DE LIMA
ADVOGADOS VINCULADOS: Defensoria Publica da Uniao no Rio Grande do Norte (por Meio do Defensor José
Arruda de Miranda Pinheiro- Oab Nº 5650/rn).
RECURSO CRIMINAL - ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL - EMENDATIO LIBELI - CONDUTA MAIS
ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO TIPO DESCRITO NO ART. 289 - APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA
DE DOMICÍLIO PARA FINS DE ALISTAMENTO ELEITORAL - CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA - NÃO
COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO NEM DE OUTROS VÍNCULOS COM O MUNICÍPIO NA ÉPOCA DO PEDIDO
DE ALISTAMENTO - TESTEMUNHAS QUE NÃO CONHECIAM E NUNCA TINHAM OUVIDO FALAR DO
RECORRIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Embora a denúncia tenha sido apresentada pela prática da conduta descrita no art. 350 do Código Eleitoral, a
declaração falsa prestada pelo recorrido objetivou subsidiar requerimento de alistamento eleitoral, motivo pelo
qual mais se adéqua à tipicidade encartada no art. 289 do mesmo Diploma, que prevê ser crime "Inscrever-se
fraudulentamente eleitor".
2. Aplicação da emendatio libeli para enquadrar os fatos imputados ao recorrido na tipicidade prevista no art. 289
do Código Eleitoral.
3. De acordo com as provas produzidas nos autos, além de o subscritor da declaração de domicílio apresentada
com o RAE ter infirmado seu conteúdo, negando a residência do denunciado em imóvel de sua propriedade,
nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo, residentes na rua mencionada no endereço apontado no pedido de
alistamento, disse conhecer ou mesmo ter ouvido falar do denunciado, afastando, nesse ponto, qualquer dúvida
sobre a falsidade da declaração de domicílio.
4. Por outro lado, não houve comprovação da existência de outros vínculos entre o denunciado e o município
capaz de afastar a tipicidade prevista no art. 289 do Código Eleitoral.
5. Evidenciadas, no caso em concreto, autoria e materialidade aptas a ensejar a condenação.
6. Conhecimento e provimento do recurso.
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ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria, em
dar PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral para condenar o recorrido ANTÔNIO
CARLOS FREIRES DE LIMA nas penas do Art. 289 do Código Eleitoral. Vencido o Desembargador Cornélio
Alves e o juiz Fernando Jales, que negavam provimento ao recurso. Também por maioria, quanto à dosimetria
da pena, em fixa a pena em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de inscrição
eleitoral fraudulenta, nos termos do art. 289 do Código Eleitoral, com a substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo das execuções penais. Vencidos, em parte, o relator,
José Dantas de Paiva, e o Juiz Ricardo Tinôco, que fixavam a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão, com a
substituição por duas penas restritivas de direito, tudo nos termos do voto do relator e das notas de julgamento,
partes integrantes da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 29 de outubro de 2019. (Data de julgamento)
JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA - RELATOR
Processo 0600219-36.2019.6.20.0000
REF.: PA Nº 0600219-36.2019.6.20.0000-PJe (PAE Nº 10452/2019)
ASSUNTO: MINUTA RESOLUÇÃO - TRANSMISSÃO DESCENTRALIZADA DE RESULTADOS - ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES - CARGOS PREFEITO E VICE-PREFEITO - CEARÁ-MIRIM/RN.
INTERESSADO(A): TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE
TRANSMISSÃO DESCENTRALIZADA DE BOLETINS DE URNA. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. CARGOS
PREFEITO E VICE-PREFEITO. CEARÁ-MIRIM/RN. APROVAÇÃO.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em harmonia com o parecer oral da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a Resolução nº
24/2019, que dispõe sobre a instalação de pontos de transmissão descentralizada de Boletins de Urna nas
Eleições Suplementares para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de Ceará-Mirim/RN, a realizarse no dia 1º de dezembro de 2019, nos termos do voto do Presidente, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 29 de outubro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo Presidente
Processo 0601232-07.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601232-07.2018.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 ANTONIO DUARTE
SILVA DEPUTADO ESTADUAL, ANTONIO DUARTE SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA POZZI
REDKO - RN3704
PRESTAÇÃO DE CONTAS –ELEIÇÕES 2018 –CANDIDATO –DEPUTADO ESTADUAL –DOAÇÕES DE
OUTRO CANDIDATO - NÃO REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO –DOAÇÕES
FINANCEIRAS –DEPÓSITOS EM ESPÉCIE ACIMA DO TETO LEGAL –IRREGULARIDADE GRAVE –
COMPROMETIMENTO DA AMPLA FISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL - DESAPROVAÇÃO.
As doações recebidas de outro candidato, mas não registradas na prestação de contas do candidato,
caracterizam irregularidade que contraria o disposto no art. 9º, §10, da Resolução TSE nº 23.533/2017.
Quanto às doações financeiras através de depósitos em espécie acima do limite legal, no valor total de R$
3.000,00 (três mil reais), correspondente a 25% das receitas financeiras, não restou comprovado nos autos que
os recursos são provenientes das contas bancárias dos doadores, comprometendo a ampla fiscalização da
Justiça Eleitoral, não havendo que se falar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Desaprovação das contas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade,
em consonância com o parecer da Comissão de Análise de Contas Eleitorais - CACE e a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, em DESAPROVAR as contas apresentadas por ANTONIO DUARTE SILVA,
alusivas àcandidatura de Deputado Estadual nas eleições 2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE nº
23.553/2017, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações
Natal, 29/10/2019 DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Processo 0601289-25.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601289-25.2018.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: Natal/RN
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 - FRANCISCO CONSTANTINO SOBRINHO - DEPUTADO ESTADUAL
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Advogado do(a) REQUERENTE: ALVARO LIMA VERDE DOS SANTOS - RN012269
REQUERENTE: FRANCISCO CONSTANTINO SOBRINHO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALVARO LIMA VERDE DOS SANTOS - RN012269
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO. ELEIÇÕES 2018. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL.
NÃO ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA DESTINADA ÀMOVIMENTAÇÃO DE RECURSO DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. PREJUÍZO ÀLISURA DO BALANÇO CONTÁBIL. INVIABILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
1. Trata-se de apresentação de contas de campanha por candidato não eleito, referentes àmovimentação de
recursos nas Eleições 2018.
2. De acordo com os arts. 3º, III, 10, 11, 56, II, “a” e 67 da Resolução TSE 23.553/2017, ainda que adotado o
sistema simplificado de prestação de contas, constitui dever de o candidato proceder àabertura de contas
distintas e específicas, em instituição bancária, destinadas àrecepção de: i) recursos de origem privada, ainda
que não ocorra a arrecadação de verba dessa espécie (art. 10); ii) valores provenientes de Fundos Públicos,
desde que haja repasse de recursos dessa natureza (art. 11).
3. A inobservância da obrigatoriedade de abertura de conta corrente específica de campanha, destinada
àmovimentação de recursos privados arrecadados por candidato/partido, representa vício grave e insanável na
prestação de contas, que impede a aferição da movimentação financeira (ou sua ausência), conduzindo àsua
desaprovação. Precedentes deste Regional (PC nº 0601059-80.2018.6.20.0000, rel. Desembargador Cornélio
Alves, DJE 15/07/2019; Prestação de Contas nº 060147633, rel. José Dantas de Paiva, DJE 15/07/2019, Pags
20-21).
4. No caso concreto, constatada a inocorrência de abertura de conta bancária específica de campanha, em
violação aos arts. 10 e 56, II, “a”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se a desaprovação da prestação de
contas, restando inviabilizada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para sua
aprovação com ressalvas, ante a gravidade da falha indicada, em prejuízo àlisura do balanço contábil.
5. Desaprovação das contas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em DESAPROVAR as contas
apresentadas por FRANCISCO CONSTANTINO SOBRINHO, postulante ao cargo de Deputado Estadual nas
Eleições 2018, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 4 de novembro de 2019.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA JUIZ FEDERAL
Processo 0600923-83.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0600923-83.2018.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 SEVERINA RAMOS
DA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL, SEVERINA RAMOS DA CUNHA Advogado do(a) REQUERENTE:
WHANDERLEY ALESSANDRO COSTA SILVA - RN16460
PRESTAÇÃO DE CONTAS –ELEIÇÕES 2018 –CANDIDATA –DEPUTADO ESTADUAL –OMISSÃO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTRO CANDIDATO –MATERIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL
–OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR E DO BENEFICIÁRIO –
ELEVADO PERCENTUAL –IRREGULARIDADE GRAVE - DESAPROVAÇÃO
A doação de outro candidato, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não registrada na prestação de contas
do beneficiário, descumprindo o disposto no art.9º, §10, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, constitui
irregularidade grave por representar percentual elevado (20,29%) das receitas declaradas, não se aplicando no
caso concreto os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Comprometimento da atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
Desaprovação das contas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade,
em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em DESAPROVAR as contas apresentadas
por SEVERINA RAMOS DA CUNHA, alusivas àcandidatura de Deputado Estadual nas eleições 2018, nos
termos do art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do voto do relator, parte integrante da
presente decisão. Anotações e comunicações Natal, 29/10/2019 DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Processo 0601154-13.2018.6.20.0000
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601154-13.2018.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 MARIA DA
CONCEIÇÃO DE MEDEIROS COSTA DEPUTADO ESTADUAL, MARIA DA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS
COSTA Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719, LUCAS BEZERRA
VIEIRA - RN14465, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946, PEDRO HENRIQUE
CORDEIRO LIMA - RN10379-B
PRESTAÇÃO DE CONTAS –ELEIÇÕES 2018 –CANDIDATO –DEPUTADO ESTADUAL –FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM O CONTEXTO CONTÁBIL –APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
A apresentação de documentos somente no PJE sem a respectiva inclusão no sistema SPCEWEB, em
descumprimento ao art. 74 da Resolução nº 23.553/2017 do TSE, configura mera impropriedade porquanto não
tem o condão de macular a transparência das contas apresentadas, dada a natureza pública dos processos de
prestação de contas que permite o acesso de seus dados por qualquer interessado.
Aprovação das contas com ressalvas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade, ,
em consonância com os pareceres da CACE e da Procuradoria Regional Eleitoral, em APROVAR COM
RESSALVAS as contas apresentadas por MARIA DA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS COSTA, alusivas
àcandidatura de Deputado Estadual nas eleições 2018, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE nº
23.553/2017, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações
Natal, 04/11/2019 DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Processo 0600223-73.2019.6.20.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600223-73.2019.6.20.0000 - Ceará-Mirim - RIO GRANDE DO NORTE
INTERESSADO: PARTIDO VERDE CEARA MIRIM RN MUNICIPAL Advogados do(a) INTERESSADO:
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695, MURILO MARIZ DE FARIA NETO RN5691, RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS - RN6808, KARINA FERREIRA MACEDO RN14697, BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS - RN6730, JONATHAN FIGUEIREDO MACEDO
DE LIMA - RN10607, GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUCAS BARROS - RN6747, MIRIAM
LUDMILA COSTA DIOGENES MALALA - RN8310, ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUCAS
LOPES - RN8147
ASSUNTO: INCLUI O §3º E ALTERA O §1º DO ART. 18 DAS RESOLUÇÕES Nº 21/2019 E 22/2019, DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE VEDA A PROPAGANDA ELEITORAL
NO ÂMBITO DO RÁDIO E TELEVISÃO DURANTE AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES PARA OS CARGOS DE
PREFEITO E VICE-PREFEITO DOS MUNICÍPIOS DE CEARÁ-MIRIM/RN E ALTO DO RODRIGUES,
RESPECTIVAMENTE.
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MINUTA DE RESOLUÇÃO. ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO.
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. ALTERAÇÃO DE ARTIGO QUE VEDA A PROPAGANDA ELEITORAL
GRATUITA NO RÁDIO E TELEVISÃO. POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO NO QUE COUBER.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade
de votos, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a Resolução TRE nº
25/2019 para incluir o §3º e alterar o §1º do art. 18 das Resoluções nº 21/2019 e 22/2019, do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte, que veda a propaganda eleitoral no âmbito do rádio e televisão durante as
Eleições Suplementares para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito dos municípios de Ceará-Mirim/RN e Alto do
Rodrigues, respectivamente, nos termos do voto do Presidente, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal/RN, 29 de outubro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0601104-84.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601104-84.2018.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO REQUERENTE: PARTIDO VERDE RESPONSÁVEL:
BERTONNE BORGES MARINHO, SEMIO LEONARDO BATISTA DE MOURA Advogado do(a) REQUERENTE:
ANSELMO PEGADO CORTEZ NETO - RN7343
PRESTAÇÃO DE CONTAS –ELEIÇÕES 2018 –PARTIDO POLÍTICO –INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS –divergência nos valores e números de recibos eleitorais declarados pelo
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prestador de contas - incompatibilidade entre as informações da prestação de contas final e parcial –contratação
de dirigente partidário para prestar serviço de advocacia –NÃO COMPROMETIMENTO DA MOVIMENTAÇÃO
CONTÁBIL –APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A intempestividade na apresentação de relatórios financeiros consiste em falha formal por não representar
omissão de recursos, proporcionando àJustiça Eleitoral a fiscalização das receitas arrecadadas.
Divergências nos valores e número de recibos eleitorais, embora impliquem em descumprimento ao art. 9º, §10,
da Resolução TSE nº 23.553/2017, na espécie, configuraram tão somente falhas formais, porquanto, conforme
destacado pelo setor técnico, as doações estão comprovadas nas contas em exame.
A divergência de valores entre a prestação de contas parcial e a final, igualmente, não prejudicou a transparência
contábil, caracterizando-se também como mera impropriedade formal.
Pelos documentos constantes nos autos, inexistem elementos que possam demonstrar que a contratação de
dirigente partidário maculou a confiabilidade do contexto contábil, ensejando sua desaprovação, sobretudo por
representar tão somente 2,5% do total de recursos movimentados na campanha.
Aprovação das contas com ressalvas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade,
em consonância com o parecer da Comissão de Análise de Contas Eleitorais - CACE e a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, em APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO
VERDE, relativas às eleições 2018, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do
voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações Natal, 29/10/2019 DES.
CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
Processo 0600215-96.2019.6.20.0000
PROC. ADM. 0600215-96.2019.6.20.0000 - PJE
ASSUNTO: COMPETÊNCIA CRIMINAL. MUNICÍPIOS COM MAIS DE UMA ZONA ELEITORAL. INSTITUIÇÃO.
GRUPO DE ASSESSORAMENTO CRIMINAL ESPECIALIZADO (GACE). CRIMES DE ALTA COMPLEXIDADE
CONEXOS COM CRIMES COMUNS ELEITORAIS. ASSISTÊNCIA AOS JUÍZES ELEITORAIS E MEMBROS DA
CORTE ELEITORAL
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ACÓRDÃO
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. MUNICÍPIOS COM MAIS DE UMA ZONA ELEITORAL. INSTITUIÇÃO.
GRUPO DE ASSESSORAMENTO CRIMINAL ESPECIALIZADO (GACE). CRIMES DE ALTA COMPLEXIDADE
CONEXOS COM CRIMES COMUNS ELEITORAIS. ASSISTÊNCIA AOS JUÍZES ELEITORAIS E MEMBROS DA
CORTE ELEITORAL.
Vistos etc.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por
unanimidade de votos, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral, em aprovar a
Resolução TRE/RN nº 23/2019, que que regulamenta a competência e atribuições dos Juízos Eleitorais em
matéria criminal, bem como a distribuição dos feitos nos municípios com mais de uma zona eleitoral e institui a
criação do Grupo de Assessoramento Criminal Especializado (GACE) para prestar assistência aos Juízes
Eleitorais e Membros da Corte Eleitoral nos feitos que tenham por objeto crimes considerados de alta
complexidade conexos com o crime comum eleitoral, nos termos do voto do Presidente e das notas
taquigráficas, partes integrantes da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral, Natal-RN, 29 de outubro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
Processo 0601321-30.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601321-30.2018.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 MARIA MAGNOLIA
SOUSA FIGUEIREDO SENADOR, MARIA MAGNOLIA SOUSA FIGUEIREDO INTERESSADO: JOSE RICARDO
DO O GOMES, RIVALDO FERNANDES PEREIRA Advogados do(a) REQUERENTE: JULES MICHELET
PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946, CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719, LUCAS BEZERRA
VIEIRA - RN14465, PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B Advogados do(a) REQUERENTE:
CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946,
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LUCAS BEZERRA VIEIRA - RN14465, PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B Advogados do(a)
INTERESSADO: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946, LUCAS BEZERRA VIEIRA RN14465, PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA - RN10379-B, CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719
Advogados do(a) INTERESSADO: JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA - RN9946, LUCAS
BEZERRA VIEIRA - RN14465, CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - RN007719
PRESTAÇÃO DE CONTAS –ELEIÇÕES 2018 –CANDIDATO –SENADOR –FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM
O
CONTEXTO
CONTÁBIL
–APLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
A realização de despesa e de doações em período anterior àparcial mas não informadas àépoca não implicaram,
na espécie, em prejuízo àatividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, já que devidamente registradas na
prestação de contas final, constituindo-se em falha de natureza formal.
A apresentação de documentos somente no PJE sem a respectiva inclusão no sistema SPCEWEB configura
mera impropriedade porquanto a natureza pública dos processos de prestação de contas permite o acesso de
seus dados por qualquer interessado.
A intempestividade na apresentação de relatório financeiro consiste em falha formal por não representar omissão
de recursos, proporcionando àJustiça Eleitoral a fiscalização das receitas arrecadadas.
A utilização de recursos próprios em campanha, em valor superior ao patrimônio declarado pelo candidato por
ocasião do registro de candidatura, não compromete a confiabilidade das contas se demonstrada a existência de
renda suficiente para a doação.
A incompletude dos extratos bancários não representa prejuízo àatividade fiscalizatória quando restar viabilizada
a análise da movimentação financeira, pela Justiça Eleitoral, em face da disponibilização dos extratos
eletrônicos.
Na hipótese, foram consignados os gastos eleitorais em documentos fiscais, comprovando-se, assim,
suficientemente as despesas declaradas, em atendimento ao disposto no art. 63 da Resolução do TSE nº
23.553/2017.
A contratação de consultoria contábil em favor de candidatura, a título de gasto eleitoral, pressupõe a prestação
dos serviços durante o período de campanha. Na espécie, contudo, dita falha corresponde tão somente ao
percentual de 0,51% (zero virgula cinqüenta e um por cento) do total de receitas de campanha, não implicando
na desaprovação contábil, àluz dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.
Aprovação das contas com ressalvas e devolução ao Tesouro Nacional da importância de R$ 1.537,19 (um mil
quinhentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), nos termos do Art. 82, §1º da Resolução TSE nº
23.553/2017.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade,
em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por MARIA MAGNÓLIA SOUSA FIGUEIREDO, alusivas àcandidatura de Senador nas eleições
2018, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, e também determino a devolução ao Tesouro
Nacional da importância de R$ 1.537,19 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), nos
termos do Art. 82, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do voto do relator, parte integrante da
presente decisão. Anotações e comunicações Natal, 29/10/2019 DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO

ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
RESUMO DE DIÁRIAS

RESUMO DE DIÁRIAS Nº 44/2019

Protocolo PAE n° 10353/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
CORNÉLIO ALVES MEMBR
DE AZEVEDO NETO O
MOISES MARQUES REQUISI
DOS SANTOS
TADO
TOTAL

De
NATAL /
RN
NATAL /
RN

Para
MOSSORÓ
RN
MOSSORÓ
RN

Diaria Valor
s
unit.

Periodo
/ 17/10/19 /
1,5
18/10/19
/ 17/10/19 /
1,5
18/10/19

Tra
slad
o

Valor
Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

700,00

0,00 1.050,00

127,26

922,74

420,00

0,00 630,00

127,26

502,74

0,00 1.680,00

254,52

1.425,48
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Participar do evento "Mesa Redonda - Campanhas Memoráveis", a se realizar no dia 17 de outubro de 2019, no auditório da OAB,
em Mossoró/RN.

Protocolo PAE n° 10262/2019
Cargo/
SERVIDOR
Funcao
ERIKA DE PAIVA
MEMBRO
DUARTE TINÔCO
PROF
DE
DAVID
DE ENSINO SUP /
MEDEIROS LEITE CJ-2
ASSESSOR II
TOTAL

De
NATA
L / RN

Para
MOSSOR
Ó / RN

Diaria Valor
Periodo
s
unit.
17/10/19 a
1,5
700,00
18/10/19

NATA
L / RN

MOSSOR
Ó / RN

16/10/19 a
2,5
18/10/19

420,00

Trasl Valor
ado Bruto

Aux.
Alim.

Vlr
LIQUIDO

0,00

1.050,00

127,26

922,74

0,00

1.050,00

124,08

925,92

0,00

2.100,00

251,34

1.848,66

Evento em Mossoró: Campanhas Memoráveis e Curso de Contas Eleitorais.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 113-65.2015.6.20.0000 CLASSE 25
PROCEDÊNCIA:
NATAL/RN
PROTOCOLO:
41.214/2015
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/RN, POR MEIO DO ÓRGÃO ESTADUAL
ADVOGADOS: RAIMUNDO RAFAEL DE PAIVA RODRIGUES – OAB: 14454/RN E OUTRO
ADVOGADO:
CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA – OAB: 3942/RN
INTERESSADO: GETÚLIO BATISTA DA SILVA NETO, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
INTERESSADO: RENATO DE SOUZA CAVALCANTI MARINHO, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
RELATOR:
JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
DESPACHO
Promovido o cumprimento definitivo de sentença pela UNIÃO, em petição de fls. 236-236v, INTIME-SE o
devedor, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito
indicado no Parecer Técnico nº 1358-C/2019/NECAP/PURN/AGU (fls. 237-239v), no valor de R$ 229.726,26
(duzentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), mediante Guia de
Recolhimento da União, nos termos do art. 523 do CPC, o qual poderá ser parcelado na forma prevista no art.
916 do CPC.
Em não havendo o pagamento voluntário da dívida, retorne-se o feito concluso para decisão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal, 04 de novembro de 2019.
Carlos Wagner Dias Ferreira
Juiz Federal
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Processo 0600195-08.2019.6.20.0000
PETIÇÃO (1338) nº 0600195-08.2019.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: Mossoró/RN
PETICIONANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 34 ªZE MOSSORÓ/RN
PETICIONADO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC - MUNICIPAL (MOSSORO/RN)
Advogado do(a) PETICIONADO: SEM ADVOGADO
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
DESPACHO
Tendo sido ratificada, pela Procuradoria Regional Eleitoral, a petição inicial apresentada pelo Ministério Público
Eleitoral da 34ª Zona Eleitoral (id 1709021), CITE-SE o órgão municipal do Partido Trabalhista Cristão em
Mossoró/RN para, querendo, contestar o pedido no prazo de 7 (sete) dias, nos termos do art. 4º da LC nº
64/1990, ante a aplicação, por analogia, do rito ordinário previsto na referida lei complementar para o registro de
candidatura1.
Com ou sem resposta, após o transcurso do prazo acima, retorne-se o feito concluso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal, 24 de outubro de 2019.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal
1 Questão de Ordem. Ação de impugnação de mandato eletivo. Art. 14, §10, da Constituição Federal.
Procedimento. Rito ordinário. Código de Processo Civil. Não-observância. Processo eleitoral. Celeridade. Rito
ordinário da Lei Complementar nº 64/90. Registro de candidato. Adoção. Eleições 2004. 1. O rito ordinário que
deve ser observado na tramitação da ação de impugnação de mandado eletivo, até a sentença, éo da Lei
Complementar nº 64/90, não o do Código de Processo Civil, cujas disposições são aplicáveis apenas
subsidiariamente. 2. As peculiaridades do processo eleitoral - em especial o prazo certo do mandato - exigem a
adoção dos procedimentos céleres próprios do Direito Eleitoral, respeitadas, sempre, as garantias do
contraditório e da ampla defesa. (TSE, INSTRUÇÃO nº 81, Resolução n.º 21.634 de 16/02/2004, rel. Min.
Fernando Neves, DJ, 09/03/2004, Volume 1, Página 122)
Processo 0600205-52.2019.6.20.0000
PETIÇÃO (1338) nº 0600205-52.2019.6.20.0000
PROCEDÊNCIA: Mossoró/RN
PETICIONANTE: RAERIO EMIDIO DE ARAUJO
Advogado do(a) PETICIONANTE: JAVANTHIELLY YURIANNE SILVA LIMA - RN17466
PETICIONADO: REPUBLICANOS - MUNICIPAL (MOSSORÓ/RN)
Advogado do(a) PETICIONADO: SEM ADVOGADO
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
DESPACHO
Nos termos do art. 4º da Resolução TSE n.º 22.610/2007, cite-se o órgão municipal do REPUBLICANOS em
Mossoró/RN para, querendo, contestar o pedido no prazo de 05 (cinco) dias, fazendo-se constar do mandado de
citação a expressa advertência de que, em caso de revelia, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados
na inicial.
Em caso de inatividade/caducidade do órgão partidário demandado, cite-se a direção partidária hierarquicamente
superior.
Não havendo requerimento de provas, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação no prazo
de 2 (dois) dias (art. 6º da Resolução TSE n.º 22.610/2007).
Após, retorne-se o feito concluso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Natal, 10 de outubro de 2019.
CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
Juiz Federal
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA Nº. 340/2019-DG
Institui o Grupo Gestor do Portal das Eleições do TRE-RN.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso da delegação de competência de que trata a Portaria n.º 304/2015 – GP, alterada pela Portaria
n.º 78/2016 – GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para criar grupos de
trabalhos e comissões temporárias e permanentes, bem como designar seus membros, e
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a gestão e a governança do Processo Eleitoral, mediante a
melhoria da comunicação das ações vinculadas ao Pleito de 2020;
CONSIDERANDO o estudo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Permanente de Eleição "Sistemas de
Acompanhamento de Eleições", por meio da Portaria nº 118/2019-DG (PAE 3875/2019),
CONSIDERANDO as informações constantes do Processo Administrativo Eletrônico nº 9969/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Grupo Gestor das Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. O Portal das Eleições é o canal oficial de comunicação para as informações relativas à
execução do planejamento das eleições (Gerais e Municipais) consolidado no Plano Integrado das Eleições –
PIELEI.
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, comporem o grupo
de que trata o art. 1º desta portaria:
?
?
?
?
?
?
?
?

Tyronne Dantas de Medeiros (COTEL/STIC) – Coordenador;
Yvette Bezerra Guerreiro Maia (ASPLAN/PRES) – Substituto do Coordenador;
Jussara de Góis Borba Melo DIniz (GAPSTIC) – 2º Substituto do Coordenador;
José Frank Viana da Silva (SNT/COSIS);
Emídia Luíza Dantas Alves França (AJCRE/CRE);
Eraldo Morais de Macedo (Chefe do Cartório Eleitoral – 4ª ZE);
Bonieck Batista Gomes (Chefe do Cartório Eleitoral – 26ª ZE); e
Aléssio Medeiros Cavalcanti (Servidor do Cartório Eleitoral – 69ª ZE).
Art. 3º O Grupo Gestor do Portal providenciará os seguintes documentos orientadores:

a)
Relação de responsáveis pelo conteúdo dos temas do processo eleitoral publicados no Portal das
Eleições;
b)
Manual de Regras de Conteúdo e Publicação; e
c)
Passo-a-passo para Publicação no Portal das Eleições.
Art. 4º Caberá ao Grupo monitorar, avaliar e corrigir as publicações, conteúdos e usabilidade, tendo em vista
a melhoria contínua deste instrumento de comunicação.
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§ 1º Os responsáveis pela publicação deverão observar o disposto nos documentos orientadores indicados
no dispositivo anterior.
§ 2º As publicações no Portal das Eleições se constituem no meio preferencial de comunicação com os
Cartórios Eleitorais, excetuando-se os casos em que seja necessário outro meio mais formal de comunicação,
devendo-se evitar o envio de informações e comunicações através do correio eletrônico.
Art. 5º A gestão do conteúdo e das publicações será realizada pelo Grupo Gestor do Portal das Eleições do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 04 de novembro de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
PORTARIA N.º 341/2019-DG
Concede licença para capacitação ao servidor Daniel César Gurgel Coelho Ponte.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 82, XXI, do Regulamento da Secretaria, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico n.º 9179/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Daniel César Gurgel Coelho Ponte, ocupante do cargo de Técnico Judiciário –
Apoio Especializado/Operação de Computadores, matrícula n.º 30024380, do Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, licença para capacitação, a ser usufruída nos períodos de 13.04.2020
a 23.05.2020 e 07.01.2021 a 28.01.2021, referente ao período aquisitivo de 01.02.2011 a 30.01.2016 (2º
Quinquênio), com fundamento no artigo 87 da Lei n.º 8.112, de 11.12.1990, e na Resolução TSE n.º 23.507, de
14.02.2017, objetivando participar de evento de capacitação profissional, salientando que, por força do disposto
no art. 17 da referida Resolução, ao servidor fica assegurado o recebimento de sua remuneração integral.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal, 05 de novembro de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS E AVISOS

Processo 0600197-12.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600197-12.2018.6.20.0000 Relator: CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO GRANDE DO NORTE
RESPONSÁVEL: RENATO FERNANDES DA SILVA, ESAM GIRIES ELALI, ADENUBIO DE MELO GONZAGA,
RENATA ARAUJO DA SILVA E SILVA, LUCIANO PRAXEDES FERNANDES GOMES Advogado do(a)
REQUERENTE: ALVARO LIMA VERDE DOS SANTOS - RN012269 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALVARO
LIMA VERDE DOS SANTOS - RN012269 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALVARO LIMA VERDE DOS
SANTOS - RN012269 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a)
RESPONSÁVEL:
ATO ORDINATÓRIO
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 208

Natal, quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Página 13

Em conformidade com o disposto no art. 34, §3º, da Resolução TSE nº. 23.546/2017, notifico o(s) requerente(s),
por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar-se sobre o relatório de exame
preliminar de ID nº 1789971.
Em Natal/RN, 4 de novembro de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
Processo 0601163-72.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601163-72.2018.6.20.0000 Relatoria Vice-Presidência - CORNELIO ALVES DE
AZEVEDO NETO REQUERENTE: ELEICAO 2018 LAILSON ROSALINO MOTA DEPUTADO ESTADUAL,
LAILSON ROSALINO MOTA Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO GOMES DE SOUZA - RN16241
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO GOMES DE SOUZA - RN16241
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 82, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, fica(m) intimada(s) a(s)
parte(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) a comprovação
do recolhimento de valor ao Tesouro Nacional nos termos determinados em Acórdão.
Em Natal/RN, 5 de novembro de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento nº 78/2019
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 11/11/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600943-74.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: DESEMBARGADOR CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Senador – Eleições 2018
REQUERENTE: JURANDIR FREIRE MARINHO
ADVOGADO(S): SONIA MARIA DE ARAUJO CORREIA
INTERESSADO: FRANCISCA SOUZA DA SILVA
ADVOGADO(S): SONIA MARIA DE ARAUJO CORREIA
INTERESSADO: ANTONIO LOPES DE ARAUJO
ADVOGADO(S): SONIA MARIA DE ARAUJO CORREIA
2
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601255-50.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: DESEMBARGADOR CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Federal – Eleições 2018
REQUERENTE: WALKSON DA SILVA TORRES
ADVOGADO(S): RICARDO HENRIQUE LEITE FERNANDES e Outro
3
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601334-29.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR
ADVOGADO(S): THOMAS ANTONIO VASCONCELLOS DE ARAUJO e Outro
4
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RECURSO ELEITORAL Nº 4-91.2016.6.20.0040
ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN (40ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS FERROS)
RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Inscrição Eleitoral
RECORRENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
ADVOGADO: RICHELIAU ROUKY REGIS RAULINO
RECORRIDO(S) : ANTONIO FRANSUELDO DA SILVA
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
5
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600999-10.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ GERALDO ANTONIO DA MOTA (Em substituição)
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: RENIER LUIZ MARTINS MENDES
ADVOGADO(S): WHANDERLEY ALESSANDRO COSTA SILVA
6
RECURSO ELEITORAL Nº 93-17.2016.6.20.0040
ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN (40ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS FERROS)
RELATOR: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Domicílio Eleitoral
RECORRENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
ADVOGADO: RICHELIAU ROUKY REGIS RAULINO
RECORRIDO(S): ADALBERTO FREITAS
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
7
RECURSO ELEITORAL Nº 159-94.2016.6.20.0040
ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN (40ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS FERROS)
RELATOR: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Alistamento Eleitoral - Alistamento Eleitoral Domicílio Eleitoral
RECORRENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
ADVOGADOS: RICHELIAU ROUKY REGIS RAULINO e Outra
RECORRIDO(S): VALDILENE VERÔNICA DE ALBUQUERQUE LOBO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
NATAL/RN, 05 de novembro de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
01ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
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SENTENÇA PROCESSO Nº 130-93.2018.6.20.0001
PROCESSO Nº: 130-93.2018.6.20.0001
PROTOCOLO Nº 18.101/2018
ASSUNTO: PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO MUNICIPAL RELATIVA AO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
ADVOGADO: SHADE DANDADA MONTEIRO DE MELO COSTA – OAB/RN 15.470
SENTENÇA
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PETIÇÃO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. PEDIDO DEFERIDO.
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO de contas do diretório municipal acima
qualificado relativa ao exercício financeiro de 2008, ocasião em que as contas foram julgadas como NÃO
PRESTADAS no processo de nº 12.015 (18195-18.2009.6.20.0000) em decisão transitada em julgado,
distribuído por prevenção ao Juízo desta 1ª Zona Eleitoral, nos termos do art. 59, da Resolução-TSE nº
23.546/2017 que rege a matéria.
Inicialmente, resta demonstrado que o requerente apresentou instrumento comprobatório de constituição regular
de Advogado, atendendo, assim, o mandamento inserido no inciso XX, do art. 29, da mencionada ResoluçãoTSE nº 23.546/2017.(fls. 33).
O processo se encontra instruído com documentação que indica a não movimentação de recursos financeiros
naquele exercício de 2008 (fls. 02/27).
Publicado o Edital de nº 053/2019 no Diário da Justiça Eletrônico, em 02 de outubro de 2019, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, a apresentação de impugnação, transcorreu o prazo in albis sem
que tenha sido apresentado no cartório eleitoral qualquer manifestação nesse sentido (fls. 43).
Instado a se manifestar, o setor de contas emitiu relatório conclusivo pelo deferimento de REGULARIZAÇÃO
DAS CONTAS, por considerar cumpridos de maneira satisfatória os requisitos elencados no art. 45, incisos I, II e
III da supramencionada Resolução (fls. 44).
Dado vista ao Ministério Público Eleitoral, esse emitiu parecer às fls. 45/45v se manifestando pelo
DEFERIMENTO do pedido de REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS não prestadas, a fim de que seja levantada a
situação de inadimplência, nos termos do art. 59, da revogada Resolução-TSE nº 23.546/2017.
É o que importa relatar.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução TSE n.º 23.546/2017, por meio do seu art. 59, regulamenta o requerimento de regularização da
situação de inadimplência para o fim de suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 da
mesma norma.
Com efeito, o art. 59, §1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017 determina que o requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente
superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção
ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento foi devidamente apresentado pelo órgão partidário, por
meio do seu advogado regularmente constituído (fls. 33), tendo sido autuado na classe Petição e distribuído para
o Juízo competente.
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De igual modo, percebe-se que o processo não foi recebido com efeito suspensivo, está instruído com a devida
documentação e seguiu o rito previsto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, de modo que restaram atendidas as
determinações do art. 59, §1º da norma supracitada.
Por se tratar da apresentação de uma declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros,
verifica-se que todos os procedimentos previstos no art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 foram
observados, a exceção da exigência prevista no inciso II ali inserido, que trata da juntada dos extratos bancários
eletrônicos aos presentes autos, tendo em vista a impossibilidade de consulta ao Sistema de Prestação de
Contas Anuais/Web desta Justiça Eleitoral, uma vez que tal fonte de verificação ainda não operava naquele
exercício financeiro de 2008.
As peças contábeis que compõem o presente processo de pedido de regularização das contas, entretanto,
apontam que não há informação sobre movimentação de recursos para aquele exercício financeiro (fls. 05/17),
assim como também resta comprovado que o órgão diretivo municipal, no mesmo exercício, não foi contemplado
com repasses de recursos advindos do fundo partidário (fls. 28).
Igualmente, de se registrar que da análise de toda documentação apresentada, não foi verificado indícios de que
tenha a representação partidária sido beneficiada com recursos oriundos de fontes vedadas ou de origem não
identificadas, estando em conformidade com os comandos normativos inseridos nos arts. 12 e 13, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
No que se refere à suposta irregularidade em razão da não abertura de conta bancária, o art. 6º, §1º da
Resolução TSE n.º 23.546/2017 é claro ao determinar que a exigência de abertura de conta específica para
movimentar os recursos financeiros somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente,
recebam recursos do gênero.
Desse modo, a Resolução TSE n.º 23.546/2017 só exerce o caráter mandatório quanto à abertura de conta
bancária na hipótese de realização de movimentação financeira, o que não ocorre no presente caso, de sorte
que o partido político acima qualificado não era obrigado a executar tal procedimento.
Portanto, constata-se que foram cumpridos satisfatoriamente os requisitos elencados nos arts. 45 e 59 da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, não sendo observados indícios de irregularidade que imponham a realização de
diligências para mais esclarecimentos.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, não havendo máculas no requerimento de regularização das contas do diretório municipal acima
qualificado, em consonância com o relatório da unidade técnica e parecer do representante do Ministério Público,
DEFIRO o pedido de regularização das contas não prestadas, para fins de suspensão das consequências
previstas no caput e no § 2º do art. 48 da Resolução TSE n.º 23.546/2017
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, certifique-se o cumprimento de todas as determinações, inclusive quanto ao registro no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais – SICO deste julgamento e após arquive-se.
Natal/RN, 05 de novembro de 2019.
MARCO ANTÔNIO MENDES RIBEIRO
JUÍZ ELEITORAL DA 1ª Z.E

03ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAL Nº 053-2019

CITAÇÃO DE ELEITOR

A M.M. Juíza da 3ª Zona Eleitoral de Natal/RN, Dra. Hadja Rayanne Holanda de Alencar, no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
ciência, que por este fica CITADO(A) o(a) eleitor(a) GLAUBER MARTINS COELHO, filho de Walter Coelho e
Lúcia Martins Coelho, nascido em 13/11/1981, denunciado no Processo de Ação Penal 41-98.2017.6.20.0003
que tramita nesta 3ª Zona Eleitoral, em decorrência de denúncia oferecia pelo Ministério Público Eleitoral, para
apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias, podendo na referida peça arguir exceções, preliminares,
juntar documentos, apresentar justificações e indicar as provas que pretende produzir, inclusive, se necessário
for, arrolar testemunhas, a teor do art. 396-A do Código de Processo Penal.
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Faça-se ciente ao Acusado(a) que, esgotado o prazo legal concedido para apresentação da
defesa escrita, sem que seja esta ofertada, ou sem nomeação de advogado, ser-lhe-á nomeado defensor para
tal fim (art. 396-A, $2º, do CPP), devendo o Cartório Eleitoral oficiar à Defensoria Pública da União para tanto.
Faça-se constar no Edital, ainda, a advertência de que em caso de procedência da acusação, a
sentença poderá fixar valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), cabendo ao réu apresentar manifestação acerca deste
assunto.
Dado e passado nesta cidade de Natal, aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezenove. Eu,_________ Áurea Flaviana Oliveira da Silva, Chefe substituta de Cartório, preparei e conferi o
presente edital que é subscrito pelo M.M. Juiz Eleitoral.
Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 3ª Zona Eleitoral/RN
EDITAL Nº 054-2019
CITAÇÃO DE ELEITOR

A M.M. Juíza da 3ª Zona Eleitoral de Natal/RN, Dra. Hadja Rayanne Holanda de Alencar, no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
ciência, que por este fica CITADO(A) o(a) eleitor(a) THIAGO FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA, filho de Antônia
Farias Maniçoba, nascido em 03/06/1989, denunciado no Processo de Ação Penal 82-94.2019.6.20.0003 que
tramita nesta 3ª Zona Eleitoral, em decorrência de denúncia oferecia pelo Ministério Público Eleitoral, para
apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quize) dias, podendo na referida peça arguir exceções, preliminares,
juntar documentos, apresentar justificações e indicar as provas que pretende produzir, inclusive, se necessário
for, arrolar testemunhas, a teor do art. 396-A do Código de Processo Penal.
Faça-se ciente ao Acusado(a) que, esgotado o prazo legal concedido para apresentação da
defesa escrita, sem que seja esta ofertada, ou sem nomeação de advogado, ser-lhe-á nomeado defensor para
tal fim (art. 396-A, $2º, do CPP), devendo o Cartório Eleitoral oficiar à Defensoria Pública da União para tanto.
Faça-se constar no Edital, ainda, a advertência de que em caso de procedência da acusação, a
sentença poderá fixar valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos
sofridos (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), cabendo ao réu apresentar manifestação acerca deste
assunto.
Dado e passado nesta cidade de Natal, aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezenove. Eu,_________ Áurea Flaviana Oliveira da Silva, Chefe substituta de Cartório, preparei e conferi o
presente edital que é subscrito pelo M.M. Juiz Eleitoral.
Hadja Rayanne Holanda de Alencar
Juíza da 3ª Zona Eleitoral/RN
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 056/2019
EDITAL N.º 056/2019

A Dra. Hadja Rayanne Holanda de Alencar, Juíza da 3ª Zona Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos Partidos Políticos e demais interessados, que se encontra em cartório relação
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que requererem alistamento e transferência no
período de 01/10/2019 a 31/10/2019, cujos requerimentos foram todos DEFERIDOS por este juízo, para,
querendo, interpor recurso, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º, da Resolução do TSE n.º 21.538/2003 (Lei
n.º 6.996/82, arts. 7º e 8º).
E para que se lhe dê ampla divulgação, determino que seja afixado o presente edital no local de costume. Dado
e passado nesta cidade do Natal, na sede desta 3ª Zona/RN, aos 04 dias do mês de novemnro do ano de dois
mil e dezenove (2019). Eu, ____________, Saulo de Souza Pegado, Servidor, o fiz expedir e vai subscrito pela
MM. Juíza Eleitoral.
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HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
Juíza da 3ª Zona Eleitoral/RN

04ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAL Nº 048/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A M.M. Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sabrina Smith Chaves, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, que o Partido, abaixo descrito, apresentou perante esta 4ª Zona
Eleitoral/RN, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, que deve ser feita em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período:
1) Partido Trabalhista Cristão – Representantes: Sr. Hermes Câmara de Souza e Sr. João Maria Relâmpago
Damasceno, Presidente e Tesoureiro do Diretório Municipal, respectivamente.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, que deve ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 29 (vinte e nove) dias de outubro de 2019. Eu,
Eraldo Morais de Macedo, Chefe da 4ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pela
M.M. Juíza Eleitoral.
SABRINA SMITH CHAVES
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 049/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A M.M. Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sabrina Smith Chaves, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, que o Partido, abaixo descrito, apresentou perante esta 4ª Zona
Eleitoral/RN, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - exercício 2018, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, que
deve ser feita em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
1) Partido Trabalhista Cristão – Representantes: Sr. Hermes Câmara de Souza e Sr. João Maria Relâmpago
Damasceno, Presidente e Tesoureiro do Diretório Municipal, respectivamente.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, que deve ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 29 (vinte e nove) dias de outubro de 2019. Eu,
Eraldo Morais de Macedo, Chefe da 4ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital que é subscrito pela
M.M. Juíza Eleitoral.
SABRINA SMITH CHAVES
Juíza da 4ª Zona Eleitoral

ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 051/2019
RELAÇÃO DE ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
A MM. Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sabrina Smith Chaves, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada no
Cartório Eleitoral da 4ª Zona, nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538, relação contendo os
nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram alistamento e transferência no período de
15/10/2019 a 31/10/2019. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos quatro dias do mês de novembro do ano
de dois mil e dezenove. Eu, Eraldo Morais de Macedo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital que
é subscrito pela MM. Juíza Eleitora
SABRINA SMITH CHAVES
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Juíza da 4ª Zona Eleitoral

05ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 65/2019
RELAÇÃO DE RAE’S IMPRESSOS – OUTUBRO/2019
O Dr. LILIAN REJANE DA SILVA, Juiza Eleitoral desta 5ª Zona, em substituição, no uso de suas atribuições
legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra afixada no
Fórum Eleitoral da 5ª Zona, nos termos dos arts. 17 e 18 da Resolução 21.538-TSE, relação de Requerimentos
de Alistamento Eleitoral – RAE IMPRESSOS a partir do sistema ELO, referentes ao período de 16/10/2019 a
31/10/2019, tendo os interessados o prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o art. 57, do Código Eleitoral,
para impugnação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou publicar o presente EDITAL no Diário da Justiça
Eletrônico – DJE, afixando-o no Mural de Avisos deste Fórum.
Eu, Francisco de Assis Martins Correia, (
),Servidor de Cartório da 5ª ZE/RN, digitei e subscrevi.
Macaíba/RN, 04 de novembro de 2019
LILIAN REJANE DA SILVA
Juíza Eleitoral

09ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PORTARIA - PJE
PORTARIA N.º 003/2019

Autoriza a efetivação, de ofício, das revisões da autuação dos feitos que tramitam no Sistema do Processo
Judicial Eletrônico (PJe) pelo Cartório Eleitoral, no âmbito da 09ª Zona Eleitoral/RN.

O Excelentíssimo Juiz da 09ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, Doutor
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, no uso de suas atribuições legais e face ao disposto no art. 35,
inciso IV, do Código Eleitoral,
CONSIDERANDO os termos da Portaria TSE nº 344/2019, que dispõe sobre a utilização obrigatória do sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe) para a propositura e a tramitação das ações de competência das Zonas
Eleitorais;
CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRE/CRE nº 06/2019, que dispõe sobre a utilização do
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do primeiro grau da Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Norte e regulamenta as atividades e procedimentos complementares ao funcionamento e utilização do sistema;
CONSIDERANDO a norma contida no inciso XIV, do art. 93, da Constituição Federal, bem como no § 4º, art.
203, do Novo Código de Processo Civil, que autorizam os servidores a receberem delegação para a prática de
atos ordinatórios de mero expediente sem caráter decisório;
CONSIDERANDO os termos da Portaria GP/TRE-RN nº 126/2018, a qual autoriza, no âmbito do TRE/RN, a
efetivação, de ofício, das revisões da autuação e das distribuições iniciais pela Secretaria Judiciária;
CONSIDERANDO a necessidade de se buscar a racionalização das rotinas cartorárias, visando-se à
simplificação, com a eliminação de todas as atividades repetitivas e indispensáveis, e à aceleração processuais,
com a realização de todas as fases da atividade cognitiva e executiva em prazo razoável,
RESOLVE:
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Art. 1º. Protocolizada a ação no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), o Cartório Eleitoral promoverá a
revisão da autuação, bem como efetivará, de ofício, eventuais alterações de dados, em caso de
desconformidade, tudo mediante certificação nos autos.
Parágrafo único. O Cartório Eleitoral poderá, inclusive, alterar a classe processual inicialmente indicada pelo
autor, se ela não corresponder aos fatos narrados, à causa de pedir e aos pedidos constantes da petição inicial.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Goianinha/RN, 30 de outubro de 2019.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral

13ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PC nº. 53-48.2018.6.20.0013
Espécie: Prestação de Contas – Exercício/Ano: 2017
Requerente: Partido Social Democrático – PSD – Serrinha
Advogado: Fábio Cunha Alves de Sena – OAB – 5036/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo partido requerido, referente ao exercício
financeiro de 2017.
O Ministério Público, opinou pela aprovação das contas (fls.31).
É o relatório. Decido.
A Declaração de ausência de movimentação de recursos está prevista no artigo 32, §4º, da Lei Federal nº
9.096/95.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
º
§ 4 . Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Compulsando os autos, verifica-se que não há impugnação, tampouco qualquer notícia que desabone a
declaração prestada pelo partido, ou seja, de que não movimentou recursos no ano/exercício de 2017.
Posto isso, em face do cumprimento formal da exigência legal pelo Partido Social Democrático – PSD –
Serrinha/RN, DETERMINO imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as contas do partido, tudo nos termos do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, c/c art. 45,
inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intima-se. Ciência ao MPE.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
Santo Antônio/RN, 05 de novembro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PC nº. 59-55.2018.6.20.0013
Espécie: Prestação de Contas – Exercício/Ano: 2017
Requerente: Partido Verde – PV – Várzea
Advogado: Anselmo Pegado Cortez Neto – OAB – 7343/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo partido requerido, referente ao exercício
financeiro de 2017.
O Ministério Público, opinou pela aprovação das contas (fls.12).
É o relatório. Decido.
A Declaração de ausência de movimentação de recursos está prevista no artigo 32, §4º, da Lei Federal nº
9.096/95.
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Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
º
§ 4 . Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Compulsando os autos, verifica-se que não há impugnação, tampouco qualquer notícia que desabone a
declaração prestada pelo partido, ou seja, de que não movimentou recursos no ano/exercício de 2017.
Posto isso, em face do cumprimento formal da exigência legal pelo Partido Verde – PV de Várzea/RN,
DETERMINO imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas as contas do partido, tudo nos termos do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, c/c art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intima-se. Ciência ao MPE.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
Santo Antônio/RN, 05 de novembro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PC nº. 52-63.2018.6.20.0013
Espécie: Prestação de Contas – Exercício/Ano: 2017
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – PSB – Passagem
Advogado: Ronaldo Meireles Barreto Júnior – OAB – 16.683/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo partido requerido, referente ao exercício
financeiro de 2017.
O Ministério Público, opinou pela aprovação das contas (fls.29).
É o relatório. Decido.
A Declaração de ausência de movimentação de recursos está prevista no artigo 32, §4º, da Lei Federal nº
9.096/95.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
º
§ 4 . Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Compulsando os autos, verifica-se que não há impugnação, tampouco qualquer notícia que desabone a
declaração prestada pelo partido, ou seja, de que não movimentou recursos no ano/exercício de 2017.
Posto isso, em face do cumprimento formal da exigência legal pelo Partido do Socialista Brasileiro – PSB de
Passagem/RN, DETERMINO imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as contas do partido, tudo nos termos do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, c/c art. 45,
inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intima-se. Ciência ao MPE.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
Santo Antônio/RN, 05 de novembro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PC nº. 50-93.2018.6.20.0013
Espécie: Prestação de Contas – Exercício/Ano: 2017
Requerente: Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – Passagem
Advogado: Daniel Monteiro da Silva – OAB – 5835/RN
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo partido requerido, referente ao exercício
financeiro de 2017.
O Ministério Público, opinou pela aprovação das contas (fls.12).
É o relatório. Decido.
A Declaração de ausência de movimentação de recursos está prevista no artigo 32, §4º, da Lei Federal nº
9.096/95.
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Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo,
até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
º
§ 4 . Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Compulsando os autos, verifica-se que não há impugnação, tampouco qualquer notícia que desabone a
declaração prestada pelo partido, ou seja, de que não movimentou recursos no ano/exercício de 2017.
Posto isso, em face do cumprimento formal da exigência legal pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
– PMDB de Passagem/RN, DETERMINO imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as contas do partido, tudo nos termos do art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, c/c art. 45,
inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intima-se. Ciência ao MPE.
Com o trânsito em julgado, logo após as providências de praxe, arquive-se.
Santo Antônio/RN, 05 de novembro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) N.º 190-30.2018.6.20.0013 Contas de Campanha não prestadas – Eleições Gerais de 2018
Protocolo: 20.779/2018
REQUERENTE: DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO AVANTE
MUNICÍPIO: SERRINHA/RN
SENTENÇA
O órgão diretivo municipal em epígrafe, embora devidamente citado por meio de seus responsáveis legais (fl.
09/10), permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas finais de campanha referentes às Eleições
Gerais de 2018, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral acostou certidão (fl. 15) que informa a inexistência de extratos bancários eletrônicos
disponibilizados pelo SPCE no período de campanha e a inocorrência de repasse de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas (fl. 16)
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias.
Ademais, consoante estabelece o art. 52, § 1º, II, da citada Resolução TSE, havendo segundo turno, devem
prestar contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente
aos dois turnos, os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno.
No presente caso, o documento de fl. 3 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após
o termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas até o dia 17 de novembro do corrente
(vigésimo dia posterior à realização do segundo turno) e, devidamente citados para tanto (fl. 09/10), deixaram
escoar o prazo in albis (fl. 12), caracterizando, pois, a omissão.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos acima aduzidos:
a) declaro NÃO PRESTADAS as contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018;
b) SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 17 de novembro de 2018, forte no art. 83, II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017;
c) SUSPENDO o registro/anotação do órgão diretivo municipal em testilha, com supedâneo no preceptivo legal
supramencionado.
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se, inclusive por edital, se for o caso.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP
enquanto durar a inadimplência.
Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) e, por fim, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais.
Santo Antônio/RN, 05 de novembro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral da 13º ZE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) N.º 194-67.2018.6.20.0013
Contas de Campanha não prestadas – Eleições Gerais de 2018
Protocolo: 20.774/2018
REQUERENTE: DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
MUNICÍPIO: SERRINHA/RN
SENTENÇA
O órgão diretivo municipal em epígrafe, embora devidamente citado por meio de seus responsáveis legais (fl.
09/10), permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas finais de campanha referentes às Eleições
Gerais de 2018, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral acostou certidão (fl. 15) que informa a inexistência de extratos bancários eletrônicos
disponibilizados pelo SPCE no período de campanha e a inocorrência de repasse de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas (fl. 16).
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias.
Ademais, consoante estabelece o art. 52, § 1º, II, da citada Resolução TSE, havendo segundo turno, devem
prestar contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente
aos dois turnos, os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno.
No presente caso, o documento de fl. 3 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após
o termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas até o dia 17 de novembro do corrente
(vigésimo dia posterior à realização do segundo turno) e, devidamente citados para tanto (fl. 09/10), deixaram
escoar o prazo in albis (fl. 12), caracterizando, pois, a omissão.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos acima aduzidos:
a) declaro NÃO PRESTADAS as contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018;
b) SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 17 de novembro de 2018, forte no art. 83, II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017;
c) SUSPENDO o registro/anotação do órgão diretivo municipal em testilha, com supedâneo no preceptivo legal
supramencionado.
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se, inclusive por edital, se for o caso.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP
enquanto durar a inadimplência.
Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) e, por fim, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais.
Santo Antônio/RN, 05 de novembro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral da 13º ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) N.º 153-03.2018.6.20.0013
Contas de Campanha não prestadas – Eleições Gerais de 2018
Protocolo: 20.317/2018
REQUERENTE: DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO/RN
SENTENÇA
O órgão diretivo municipal em epígrafe, embora devidamente citado por meio de seus responsáveis legais (fl.
09/10), permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas finais de campanha referentes às Eleições
Gerais de 2018, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral acostou certidão (fl. 15) que informa a inexistência de extratos bancários eletrônicos
disponibilizados pelo SPCE no período de campanha e a inocorrência de repasse de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas (fl. 16).
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias.
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Ademais, consoante estabelece o art. 52, § 1º, II, da citada Resolução TSE, havendo segundo turno, devem
prestar contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente
aos dois turnos, os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno.
No presente caso, o documento de fl. 3 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após
o termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas até o dia 17 de novembro do corrente
(vigésimo dia posterior à realização do segundo turno) e, devidamente citados para tanto (fl. 09/10), deixaram
escoar o prazo in albis (fl. 12), caracterizando, pois, a omissão.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos acima aduzidos:
a) declaro NÃO PRESTADAS as contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018;
b) SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 17 de novembro de 2018, forte no art. 83, II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017;
c) SUSPENDO o registro/anotação do órgão diretivo municipal em testilha, com supedâneo no preceptivo legal
supramencionado.
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se, inclusive por edital, se for o caso.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP
enquanto durar a inadimplência.
Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) e, por fim, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais.
Santo Antônio/RN, 05 de novembro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral da 13º ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) N.º 164-32.2018.6.20.0013
Contas de Campanha não prestadas – Eleições Gerais de 2018
Protocolo: 20.412/2018
REQUERENTE: DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
MUNICÍPIO: VÁRZEA/RN
SENTENÇA
O órgão diretivo municipal em epígrafe, embora devidamente citado por meio de seus responsáveis legais (fl.
09/10), permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas finais de campanha referentes às Eleições
Gerais de 2018, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral acostou certidão (fl. 15) que informa a inexistência de extratos bancários eletrônicos
disponibilizados pelo SPCE no período de campanha e a inocorrência de repasse de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas (fl. 16).
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias.
Ademais, consoante estabelece o art. 52, § 1º, II, da citada Resolução TSE, havendo segundo turno, devem
prestar contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente
aos dois turnos, os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno.
No presente caso, o documento de fl. 3 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após
o termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas até o dia 17 de novembro do corrente
(vigésimo dia posterior à realização do segundo turno) e, devidamente citados para tanto (fl. 09/10), deixaram
escoar o prazo in albis (fl. 12), caracterizando, pois, a omissão.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos acima aduzidos:
a) declaro NÃO PRESTADAS as contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018;
b) SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 17 de novembro de 2018, forte no art. 83, II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017;
c) SUSPENDO o registro/anotação do órgão diretivo municipal em testilha, com supedâneo no preceptivo legal
supramencionado.
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se, inclusive por edital, se for o caso.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP
enquanto durar a inadimplência.
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Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) e, por fim, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais.
Santo Antônio/RN, 05 de novembro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral da 13º ZE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) N.º 168-69.2018.6.20.0013 Contas de Campanha não prestadas – Eleições Gerais de 2018
Protocolo: 20.408/2018
REQUERENTE: DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
MUNICÍPIO: VÁRZEA/RN
SENTENÇA
O órgão diretivo municipal em epígrafe, embora devidamente citado por meio de seus responsáveis legais (fl.
09/10), permaneceu omisso quanto à sua obrigação de prestar contas finais de campanha referentes às Eleições
Gerais de 2018, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O Cartório Eleitoral acostou certidão (fl. 15) que informa a inexistência de extratos bancários eletrônicos
disponibilizados pelo SPCE no período de campanha e a inocorrência de repasse de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de não prestação de contas (fl. 16).
É o relatório em abreviado. DECIDO.
Dispõe a Resolução TSE n.º 23.553/2017, em seu art. 49, § 1º, que estão obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias.
Ademais, consoante estabelece o art. 52, § 1º, II, da citada Resolução TSE, havendo segundo turno, devem
prestar contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente
aos dois turnos, os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno.
No presente caso, o documento de fl. 3 demonstra que o órgão diretivo em questão se encontrava vigente após
o termo inicial para a realização das convenções partidárias, qual seja, 20 de julho de 2018, o que atrai a
obrigação de prestar contas de campanha.
Nessa linha de intelecção, os responsáveis legais não prestaram contas até o dia 17 de novembro do corrente
(vigésimo dia posterior à realização do segundo turno) e, devidamente citados para tanto (fl. 09/10), deixaram
escoar o prazo in albis (fl. 12), caracterizando, pois, a omissão.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos acima aduzidos:
a) declaro NÃO PRESTADAS as contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018;
b) SUSPENDO, de pleno direito, com perda, as novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o requerido
permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a partir do dia 17 de novembro de 2018, forte no art. 83, II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017;
c) SUSPENDO o registro/anotação do órgão diretivo municipal em testilha, com supedâneo no preceptivo legal
supramencionado.
Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se, inclusive por edital, se for o caso.
Ciência pessoal ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se aos órgãos partidários hierarquicamente superiores para se absterem de repassar recursos do FP
enquanto durar a inadimplência.
Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) e, por fim, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais.
Santo Antônio/RN, 05 de novembro de 2019.
MARINA MELO MARTINS ALMEIDA
Juíza Eleitoral da 13º ZE

16ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA
Processo n. 76-48.2019.6.20.0016 - Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Jodoval Ferreira de Pontes
Advogados:
Marcos George de Medeiros, OAB/RN nº 11.915
Nilo Ferreira Pinto Júnior, OAB/RN nº 2.437
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SENTENÇA
I - Relatório
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através do Promotor de Justiça com atuação na 16ª Zona Eleitoral,
propôs Ação Penal em desfavor de JODOVAL FERREIRA DE PONTES, imputando-lhe a prática dos crimes dos
arts. 299 e 350 do Código Eleitoral, na forma do art. 69 do Código Penal.
Narrou a denúncia que, entre os meses de agosto e outubro de 2016, no período da campanha eleitoral para o
cargo de prefeito e vereador do município de Japi/RN, o então candidato Jodoval Ferreira de Pontes prometeu
ao eleitor Girlison Fernandes Medeiros vantagem correspondente a um emprego, com vistas à obtenção do voto
deste eleitor.
Contou, ainda, a peça acusatória que, no dia 11 de outubro de 2016, o acusado Jodoval Ferreira de Pontes
inseriu declaração falsa para fins eleitorais, em documento constante nos autos do processo de prestação de
contas eleitoral nº 229-86.2016.6.20.0016, que consistia na informação de que o eleitor Girlison Fernandes
Medeiros teria doado à sua campanha a quantia correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme
juntada de documentos às fls. 25/26 dos autos referidos.
Ao final, requereu a juntada de cópia do processo de prestação de contas nº 229-86.2016.0016 ao Inquérito
Policial apenso aos presentes autos.
A denúncia foi recebida à fl. 04, em 25 de julho de 2019.
O acusado JODOVAL FERREIRA DE PONTES foi citado às fls. 06 e, em 29 de agosto de 2019, apresentou
resposta à acusação, mediante defensor constituído nos autos (fls. 07/18).
Em sede de audiência instrutória, realizada no dia 07 de outubro de 2019, foram inquiridas as testemunhas
Girlison Fernandes Medeiros e Patrício Fernandes de Medeiros, arroladas, respectivamente, pela acusação e
pela defesa. Em seguida, foi dada oportunidade ao acusado para prestar depoimento e, não havendo objeções
impostas pelas partes, foi colhido depoimento do acusado.
Embora não declaradas em sede de audiência, nos termos do art. 447, §3, II, do Código de Processo Civil, os
depoimentos colhidos pelas testemunhas arroladas foram prestados na condição de declarantes, uma vez que
restou claro o interesse de ambas no processo.
O Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais às fls. 34/36, pugnando pela procedência parcial da
denúncia, com condenação do réu apenas pelo crime previsto no artigo 299, do Código Eleitoral, alegando que,
quanto ao crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, diante da contradição ocorrida entre as declarações da
testemunha e as provas documentais apresentadas, não haver certeza de qual das situações corresponderia à
realidade, indicando, neste caso, a prevalência do princípio in dubio pro reo.
A Defesa, por sua vez, em suas alegações finais requereu a absolvição do réu, também com fulcro no princípio
do in dubio pro reo.
Em seguida, os autos vieram conclusos para julgamento.
II. Fundamentação
Imputa-se ao acusado JODOVAL FERREIRA DE PONTES a prática dos crimes tipificados nos artigos 299 e 350
do Código Eleitoral, na forma do art. 69 do Código Penal, consistentes na prática de prometer vantagem
correspondente a emprego, em troca de voto, bem como, apresentar declaração falsa para fins eleitorais, in
verbis:
“Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer
outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.”
“Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três
anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se
do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada.”
III. Dos Crimes dos art. 299 e 350 do Código Eleitoral
Em relação aos crimes eleitorais impostos ao acusado, as provas obtidas se compõem unicamente das
declarações fornecidas pelo eleitor Girlison Fernandes Medeiros que, em exame detido das provas orais, não
tenho como certa a prática dos crimes previstos nos art. 299 e 350 do Código Eleitoral, isto porque as provas não
apresentam a robustez necessária e contundente à condenação do réu, bem como, mostram-se falhas na
medida em que são encontradas contradições entre os depoimentos colhidos e as provas documentais.
Em análise ao depoimento de Girlison Fernandes Medeiros, constata-se que o mesmo inicialmente disse que
não doou nenhuma quantia ao então candidato Jodoval Ferreira de Pontes e que o único documento que havia
assinado fora o contrato de prestação de serviço temporário junto à prefeitura municipal de Japi, onde trabalhou
por cerca de seis meses, realizando limpezas de uma quadra municipal.
Também disse que trabalha no município de mossoró há cerca de cinco anos, ou mais, e exerce a profissão de
pedreiro. No entanto, durante a campanha eleitoral de 2016, esteve sem trabalho e colaborou com a campanha
eleitoral do candidato Jodoval Ferreira de Pontes, atuando como motorista, embora tenha afirmado que não
possui Carteira Nacional de Habilitação.
Questionado se a assinatura constante no recibo eleitoral de doação à campanha eleitoral do então candidato a
prefeito, Senhor Jodoval Ferreira de Pontes, juntado aos autos do Processo de Prestação de Contas nº 22986.2016.6.20.0016, cujo valor nominal fora de R$ 800,00 (oitocentos reais) o depoente afirmou reconhecer a sua
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assinatura no referido recibo eleitoral, em dissonância com a declaração firmada minutos antes, em sede de
audiência.
Trago hic et nunc a transcrição não literal do depoimento retrocitado:
Depoimento prestado pelo declarante Girlison Fernandes Medeiros: “QUE é pedreiro e trabalha no município de
Mossoró/RN há cerca de cinco anos, ou mais; QUE no período da campanha eleitoral de 2016 estava parado;
QUE trabalha em Mossoró, mas é de origem do município de Japi; QUE na campanha eleitoral de 2016
trabalhou para o candidato Jodoval; QUE prestou serviços de motorista na campanha eleitoral; QUE não fez
nenhum contrato de prestação de serviço para a campanha eleitoral; QUE não fez nenhuma doação para a
campanha eleitoral porque estava sem dinheiro; QUE lhe foi prometido um serviço depois de passada a
campanha, mas não lhe disseram qual seria; QUE quem o prometeu foi o candidato Jodoval; QUE, depois da
campanha, trabalhou na prefeitura municipal por cerca de seis meses, realizando limpeza na quadra municipal;
QUE assinou um contrato de prestação de serviço de seis meses; QUE não assinou outro documento; QUE é
sua a assinatura constante no recibo eleitoral constante no processo de prestação de contas eleitorais do
candidato Jodoval”.
Em seguida, ouvido o depoimento de Patrício Fernandes de Medeiros, tem-se que o mesmo afirmou que
GIRLISON havia lhe contado que efetuaria uma doação ao então candidato a prefeito, Jodoval Ferreira de
Pontes e que GIRLISON trabalhava em sua campanha nos finais de semana.
Questionado sobre a capacidade financeira de GIRLISON em efetuar doação financeira ao candidato JODOVAL,
o depoente Patrício Fernandes de Medeiros afirmou que GIRLISON teria condições pra realizá-la, uma vez que o
mesmo trabalhava como pedreiro e que até hoje trabalha.
Quanto à denúncia da suposta promessa de emprego ofertada a GIRLISON, o depoente Patrício Fernandes de
Medeiros afirma não conhecer as razões que motivaram o eleitor GIRLISON a denunciar o candidato JODOVAL
de haver lhe prometido emprego, mas que sabe que GIRLISON chegou a trabalhar na prefeitura, não sabendo
precisar exatamente a duração do trabalho, estimando-a entre cinco ou seis meses, senão vejamos a transcrição
não literal de seu depoimento:
Depoimento prestado por Patrício Fernandes de Medeiros: “QUE é vereador no município de Japi; QUE na
campanha eleitoral de 2016 trabalhou com o atual prefeito; QUE afirma que várias pessoas realizaram doações
para a campanha do candidato Jodoval; QUE confirma que o eleitor Girlison Fernandes Medeiros foi um dos
doadores para a campanha eleitoral do candidato Jodoval; QUE não se recorda o nome dos demais doadores da
campanha e nem a quantia doada por Girlison; QUE, durante a campanha eleitoral, o eleitor Girlison trabalhava
no município de Mossoró; QUE, inclusive, ele continua trabalhando em Mossoró; QUE na época da campanha o
eleitor Girlison tinha condições de realizar doações, pois exercia atividade de pedreiro; QUE nos fins de semana
Girlison ajudava na campanha de Jodoval, dirigindo transportes; QUE Girlison nunca foi candidato, mas sempre
colaborava nas campanhas; QUE Girlison o afirmou que efetuaria doação para a campanha eleitoral de Jodoval;
QUE não sabe se houve desentendimentos entre Girlison e Jodoval; QUE sabe que Girlison trabalhou na
prefeitura, durante cinco ou seis meses; QUE não sabe dizer o porquê de Girlison haver dito que Jodoval havia
lhe prometido emprego; QUE não sabe se Girlison está mentindo quanto à promessa de emprego, pois o mesmo
nunca tratou de tal assunto com ele”.
Em seu depoimento, o acusado Jodoval Ferreira de Pontes declarou que é comum os eleitores confundirem
“geração de emprego” com “doação de emprego” e que chegou a prometer “geração de emprego”.
Afirmou ainda que GIRLISON trabalhou informalmente em sua campanha eleitoral, bem como, trabalhou
prestando serviço ao município, através de contrato de serviço temporário, com a finalidade de realizar a limpeza
de uma quadra de esportes recém-construída, até a realização de processo seletivo para o preenchimento
daquele cargo, acreditando, assim, ser este o principal motivo que gerou a insatisfação do eleitor GIRLISON,
conforme depoimentos abaixo transcritos de forma não literal:
Depoimento prestado por Jodoval Ferreira de Pontes: “QUE é agricultor e, atualmente, exerce o cargo de prefeito
do município de japi; QUE já respondeu a outros processos eleitorais, mas que foram julgados improcedentes;
QUE as pessoas costumam confundir geração de emprego co, promessa de emprego; QUE prometeu geração
de emprego; QUE criou uma feira que gerou mais de cinquenta empregos; QUE está incluindo o município na
rota de turismo e construindo um açude para alavancar empregos; QUE nos períodos de campanha muitas
pessoas se voluntariam para ajudar; QUE alega que a denúncia é caluniosa, promovida por algumas pessoas
insatisfeitas com a sua eleição; QUE Girlison chegou a trabalhar informalmente como motorista em sua
campanha; QUE Girlison prestou serviço ao município de Japi, através de contrato temporário; QUE acredita que
Girlison tenha se chateado ao ser informado que haveria um processo seletivo para ocupar o cargo destinado à
limpeza da quadra municipal; QUE as doações de campanha são realizadas através de depósito bancário em
conta de campanha; QUE a doação de Girlison correspondeu à quantia de oitocentos reais; QUE espera que a
Justiça seja feita”.
No caso sub examine, a única pessoa que teria conhecimento da suposta prática dos crimes eleitorais
envolvendo o então candidato Jodoval Ferreira de Pontes é o próprio depoente, Girlison Fernandes Medeiros,
não havendo outra testemunha capaz de confirmar a versão apresentada pelo mesmo.
Vê-se, assim, que não há como este Juízo ter a certeza necessária para a condenação do acusado pelos crimes
do art. 299 e 350 do Código Eleitoral, considerando que as provas colhidas é de natureza exclusivamente
testemunhal, a qual se apoia unicamente no depoimento do eleitor Girlison Fernandes Medeiros, o qual tem se
mostrado contraditório em suas afirmações, no momento em que declara não haver efetuado doação eleitoral ao
candidato JODOVAL, ao passo em que reconhece sua própria assinatura no respectivo recibo eleitoral.
Nesse sentido, há de se mencionar decisão do Tribunal Superior Eleitoral, senão vejamos, mutatis mutandis:
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“ELEIÇÕES 2008 E 2012. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. PROVAS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
SÚMULA Nº 279/STF. DESPROVIMENTO. 1. O acórdão regional não negou efeito à prova testemunhal, apenas
a entendeu insuficiente para justificar a condenação, em razão de se referir apenas a crimes cometidos
anteriormente, sem relação com a conduta imputada no pleito de 2012. 2. Um único depoimento testemunhal
não justifica isoladamente a prolação de édito condenatório, mormente quando considerado frágil e incapaz de
demonstrar a conduta criminosa. 3. A prática anterior de crime não induz presunção de reiteração criminosa
principalmente quando apartada de outros elementos probatórios. Precedente. 4. A condenação pelo crime
previsto no art. 299 do Código Eleitoral deve estar apoiada em prova robusta apta a afastar a presunção de
inocência, não se podendo basear em mero juízo de perigosidade criminal. 5. O acórdão recorrido entendeu
insuficientes as provas para justificar a condenação. Rever tal entendimento demandaria o exame do acervo
fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula no 279/STF. 6.
Desprovimento do agravo de instrumento
(TSE - AI: 65117 MOGI-GUAÇÚ - SP, Relator: GILMAR FERREIRA MENDES, Data de Julgamento: 28/11/2016,
Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/03/2017, Página 88-89)” (Grifos acrescidos).
Desse modo, mostra-se temerária qualquer inferência deste Juízo no sentido de que os crimes foram, de fato,
cometidos pelo acusado, em razão da fragilidade das provas obtidas nos autos.
Infere-se ainda dos autos do Inquérito Policial nº 0216/2018 que o depoente Girlison Fernandes Medeiros
prestou depoimento acompanhado de seu advogado, Dr. Pedro Paulo de Araújo Pontes, OAB/RN 13.358, que
também exerce o cargo de vereador do município de Japi/RN, fato este de conhecimento público e notório, o
qual, segundo alega a defesa do réu, eleito pela coligação opositora ao então candidato JODOVAL.
Diante de tais contradições e da falta da isenção necessária do testemunho colhido, deve-se prosperar, nesse
momento processual e ante as frágeis provas constantes nos autos, a máxima do in dubio pro reo, em ambas as
acusações.
Neste sentido, transcrevo a seguinte decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA
ALICERÇAR O VEREDICTO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO - RECURSO PROVIDO. ‘No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz,
certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta,
fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a
alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portando, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do
julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio’ (RT 619/267)”. (Apelação
Criminal n.º 2005.039684-1. Rel. Des. Juiz Túlio Pinheiro. 2ª Câmara Criminal. Unânime. Data da Decisão:
31/01/2006). (Grifos acrescidos).
E ainda:
“TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não
é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar,
deve ser certa como a lógica e exata como a matemática’. Deram parcial provimento. Unânime.” (TJTJERGS
177/136).
Portanto, reputo não haver, no caso concreto, elementos comprobatórios suficientemente seguros a implicar na
condenação criminal de JODOVAL FERREIRA DE PONTES pelos crimes de corrupção eleitoral previstos no art.
299 e 350 do Código Eleitoral.
IV. Dispositivo
À vista do exposto, diante da insuficiência das provas colhidas, JULGO IMPROCEDENTES o pedido contido na
inicial.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dê-se Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas respectivas.
Santa Cruz (RN), 30 de outubro de 2019.
NATÁLIA MODESTO TORRES DE PAIVA
Juíza Eleitoral

17ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL nº 0089/2019
A Excelentíssima Senhora, Drª Gabriella Edvanda Marques Félix, MMª Juíza da 17ª Zona Eleitoral, Município de
Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
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FAZ SABER, conforme determina os artigos 45, § 6º, 52, §2º, e 57, todos da Lei nº 4737/1965 (Código Eleitoral
Brasileiro), c/c o §1º do artigo 17 e §5º do artigo 18 da Resolução -TSE nº 21.538/2003, a todos quanto o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os requerimentos de inscrição, transferência, revisão e
segunda via, do período de 01 a 30 de outubro de 2019 e, se for o caso, também os requerimentos de lotes
anteriores diligenciados nesse período, das(os) eleitoras(es) constantes dos relatórios afixados no Cartório
Eleitoral, referentes aos Municípios de Caiçara do Rio do Vento (RN), Lajes (RN), Pedro Avelino(RN) e Pedra
Preta (RN), foram previamente deferidos, ou incluídos em diligência, ou diligenciados, conforme o caso.
E, para que chegue ao conhecimento das(os) interessadas(os) e ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a)
MM. Juiz(a) desta 17ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL, no lugar público de costume e no DJE,
podendo qualquer delegado de partido político impugnar no prazo de 10 (dez) dia(s).
Dado e passado nesta Cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, ao(s) 04 dias do mês de novembro do
ano de dois mil e dezenove (04/11/2019). Eu, ______Alessandra de Araújo, Chefe do Cartório, digitei e conferi o
presente Edital, que vai assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Eleitoral.
Gabriella Edvanda Marques Félix
Juíza Eleitoral

18ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Sentença
Autos nº 61-73.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Eleitoral – Eleições 2018
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – PSB
Município: Angicos/RN
Advogado: Darlyelson Carlos Dias. B. dos Santos – OAB/RN nº 1.116

SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB, Diretório Municipal de Angicos/RN, referente
às Eleições de 2018, regida pelas disposições contidas na Lei n.º 9.504/1997 e Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O recebimento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral deu-se intempestivamente, conforme Recibo de
Entrega constante dos autos. As peças de natureza obrigatória exigidas pelo art. 56 da Resolução TSE n.º
23.553/2017 foram apresentadas.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Após análise das peças e dos relatórios obtidos através do Sistema SPCE, a Unidade Técnica emitiu parecer
conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, em razão da intempestividade.
De igual modo, acompanhando o parecer da Unidade Técnica, o Ministério Público Eleitoral opinou pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório. Decido.
O art. 30, caput, da Lei n.º 9.504/1997 assim dispõe:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.
Analisando os autos, extrai-se que o partido, mediante a apresentação do extrato de Prestação de Contas e
documentação acompanhante, cumpriu com seu dever de prestar contas à Justiça Eleitoral dentro das normas que
regem a matéria (art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ademais, não há registro de que o órgão partidário tenha recebido recursos provenientes de doações do Fundo
Partidário ou de fontes vedadas.
Isto posto, em consonância com a manifestação da Unidade Técnica e Parecer Ministerial, e ainda de acordo
com a Lei n.º 9.504/1997, e a Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as
contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB, Diretório Municipal de Angicos/RN, referente às Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, providenciem-se os registros necessários e, por fim, o arquivamento.
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Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juíza Eleitoral

Sentença
Autos nº 62-58.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Eleitoral – Eleições 2018
Requerente: Partido Democrático Trabalhista – PDT
Município: Afonso Bezerra/RN
Advogado: Marco Aurélio de Araújo Silva – OAB/RN nº 10548
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT, Diretório Municipal de Afonso
Bezerra/RN, referente às Eleições de 2018, regida pelas disposições contidas na Lei n.º 9.504/1997 e Resolução
TSE n.º 23.553/2017.
O recebimento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral deu-se intempestivamente, conforme Recibo de
Entrega constante dos autos. As peças de natureza obrigatória exigidas pelo art. 56 da Resolução TSE n.º
23.553/2017 foram apresentadas.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
Após análise das peças e dos relatórios obtidos através do Sistema SPCE, a Unidade Técnica emitiu parecer
conclusivo pela aprovação das contas com ressalva, em razão da intempestividade.
De igual modo, acompanhando o parecer da Unidade Técnica, o Ministério Público Eleitoral opinou pela
aprovação das contas com ressalvas.
É o Relatório. Decido.
O art. 30, caput, da Lei n.º 9.504/1997 assim dispõe:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade;
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na
qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.
Analisando os autos, extrai-se que o partido, mediante a apresentação do extrato de Prestação de Contas e
documentação acompanhante, cumpriu com seu dever de prestar contas à Justiça Eleitoral dentro das normas que
regem a matéria (art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Ademais, não há registro de que o órgão partidário tenha recebido recursos provenientes de doações do Fundo
Partidário ou de fontes vedadas.
Isto posto, em consonância com a manifestação da Unidade Técnica e Parecer Ministerial, e ainda de acordo
com a Lei n.º 9.504/1997, e a Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as
contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT, Diretório Municipal de Afonso Bezerra/RN, referentes às Eleições
de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, providenciem-se os registros necessários e, por fim, o arquivamento.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juíza Eleitoral
Sentença
Autos nº 74-72.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: PATRIOTA
Município: Fernando Pedroza/RN
Advogado: Bruno Rodrigo Ribeiro Rodrigues – OAB/RN nº 12.920

SENTENÇA
Vistos, etc.
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Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS a prestação de contas do PATRIOTA, do município de Fernando Pedroza/RN, referente ao
exercício financeiro de 2018, em virtude da intempestividade.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 72-05.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: PMN – Partido da Mobilização Nacional
Município: Fernando Pedroza/RN
Advogado: Denys Deques Alves – OAB/RN nº 9.120

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
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Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS a prestação de contas do PMN – PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, do município de
Fernando Pedroza/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, em virtude da intempestividade.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 75-57.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: DEM – Democratas
Município: Fernando Pedroza/RN
Advogado: Rozenildo da Silva – OAB/RN nº 9283

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS a prestação de contas do DEM – DEMOCRATAS, do município de Fernando Pedroza/RN,
referente ao exercício financeiro de 2018, em virtude da intempestividade.

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

Ano 2019, Número 208

Natal, quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Página 33

Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 70-35.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: PRB – Partido Republicano Brasileiro
Município: Fernando Pedroza/RN
Advogado: Denes Medeiros Souza – OAB/RN nº 12.142

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADA COM
RESSALVAS a prestação de contas do PRB – Partido Republicano Brasileiro, do município de Fernando
Pedroza/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, em virtude da intempestividade.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 66-95.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: PRB – Partido Republicano Brasileiro
Município: Santana do Matos/RN
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Advogado: Emanuel de Holanda Grilo – OAB/RN nº 10.187

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADA COM
RESSALVAS a prestação de contas do PRB – Partido Republicano Brasileiro, do município de Santana do
Matos/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, em virtude da intempestividade.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 67-80.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: PSB – Partido Socialista Brasileiro
Município: Santana do Matos/RN
Advogado: Darlyelson Carlos Dias B. dos Santos – OAB/RN nº 16.116

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
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Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADA COM
RESSALVAS a prestação de contas do PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, do município de Santana
do Matos/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, em virtude da intempestividade.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 77-27.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: DEM – Democratas
Município: Afonso Bezerra/RN
Advogado: Thiago Cortez Meira de Medeiros – OAB/RN nº 4650

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
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do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADA COM
RESSALVAS a prestação de contas do DEM – DEMOCRATAS, do município de Afonso Bezerra/RN, referente
ao exercício financeiro de 2018, em virtude da intempestividade.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 79-94.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: PSB – Partido Socialista Brasileiro
Município: Angicos/RN
Advogado: Darlyelson Carlos Dias B. dos Santos – OAB/RN nº 16116

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso II da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADA COM
RESSALVAS a prestação de contas do PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, do município de
Angicos/RN, referente ao exercício financeiro de 2018, em virtude da intempestividade.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
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Sentença
Autos nº 69-50.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: DEM - Democratas
Município: Santana do Matos/RN
Advogado: José Diego Rodrigues Araújo – OAB/RN nº 15.119

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso I da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas do DEM – DEMOCRATAS, do município de Santana do Matos/RN, referente ao exercício financeiro de
2018.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 68-65.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: PODE - Podemos
Município: Santana do Matos/RN
Advogado: José Diego Rodrigues Araújo – OAB/RN nº 15.119

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
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Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso I da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas do PODE - PODEMOS, do município de Santana do Matos/RN, referente ao exercício financeiro de 2018.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 73-87.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
Município: Fernando Pedroza/RN
Advogado: Bruno Rodrigo Ribeiro Rodrigues – OAB/RN nº 12.920

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
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Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso I da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas do PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, do município de Fernando Pedroza/RN,
referente ao exercício financeiro de 2018.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 71-20.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: MDB – Movimento Democrático Brasileiro
Município: Fernando Pedroza/RN
Advogado: Denys Deques Alves– OAB/RN nº 9.120
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso I da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas do MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, do município de Fernando Pedroza/RN,
referente ao exercício financeiro de 2018.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 76-42.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
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Requerente: PDT – Partido Democrático Trabalhista
Município: Afonso Bezerra/RN
Advogado: Marco Aurélio de Araújo Silva – OAB/RN nº 10548

SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso I da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas do PDT – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, do município de Afonso Bezerra/RN, referente ao
exercício financeiro de 2018.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 78-12.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2018
Requerente: DC – Democracia Cristã
Município: Afonso Bezerra/RN
Advogado: Pedro Avelino Neto – OAB/RN nº 855

SENTENÇA

Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, pela Resolução - TSE nº 23.546/2017 e pela Resolução
TRE-RN nº 24/2013.
Após notificação, a agremiação partidária em epígrafe apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão acerca de extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos
do Fundo Partidário e de Outras Origens de Recursos.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas.
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De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2018.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, diante da omissão na Prestação de Contas, referente ao
exercício financeiro de 2018, foi devidamente notificada, fl. 03, na pessoa do seu representante legal, para
apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Prestação de Contas ou a Declaração de que trata o § 3º
do Art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017. A supracitada agremiação partidária, mediante a apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, prestou suas contas, dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do art. 46, inciso I da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas do Partido DC – DEMOCRACIA CRISTÃ, do município de Afonso Bezerra/RN, referente ao exercício
financeiro de 2018.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 63-43.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2017
Requerente: Partido Democrático Trabalhista – PDT
Município: Afonso Bezerra/RN
Advogado: Marco Aurélio de Araújo Silva – OAB/RN nº 10548

SENTENÇA
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995 e pela Resolução - TSE nº 23.546/2017.
A agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos do
Fundo Partidário.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2017.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas, intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do inciso II, art. 46, da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Afonso Bezerra/RN,
referente ao exercício financeiro de 2017, em decorrência da intempestividade.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
Sentença
Autos nº 64-28.2019.6.20.0018
Tipo/Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2017
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – PSB
Município: Angicos/RN
Advogado: Darlyelson Carlos Dias B. dos Santos – OAB/RN nº 16.116

SENTENÇA
Versam os autos sobre Prestação de Contas anual de Direção Municipal/Comissão Provisória de Partido Político,
à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995 e pela Resolução - TSE nº 23.546/2017.
A agremiação partidária em epígrafe apresentou, intempestivamente, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital de ciência, não houve impugnação.
O Cartório Eleitoral acostou certidão sobre extratos bancários, recibos eleitorais e recebimento de recursos do
Fundo Partidário.
Em seguida, foi emitido relatório conclusivo do órgão técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas,
em razão da intempestividade.
De igual modo, instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com o Relatório Técnico Conclusivo.
É o Relatório. Decido.
O presente feito trata da Prestação de Contas do aludido partido político, referente ao exercício financeiro de
2017.
Conforme redação do art. 32, da Lei n.º 9.096/95, todo 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, podendo, todavia,
nos termos do § 4º desse mesmo artigo, apresentar declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período, desde “que não haja movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro”.
Extrai-se dos autos que a agremiação partidária, mediante a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, prestou suas contas, intempestivamente, mas dentro das normas que regem a
matéria, quais sejam: Lei n° 9.096/95 e Resolução - TSE nº 23.546/2017.
Assim, à luz da Lei n° 9096/95 e do inciso II, art. 46, da Resolução - TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do município de Angicos/RN, referente ao
exercício financeiro de 2017, em decorrência da intempestividade.
Cadastrem-se as informações no Sistema SICO. Registre-se no SADP e no Livro de Sentenças. Intime-se,
através de publicação no DJe. Ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Angicos/RN, 05 de novembro de 2019.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 68/2019
RELAÇÃO DE TÍTULOS ELEITORAIS DEFERIDOS
O Excelentíssimo Senhor, Dr. RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, e conforme estabelecido nos artigos 57, caput, da
Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral) c/c artigos 17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
FAZ SABER a todos os Partidos Políticos, eleitores e demais interessados, que se encontra afixada no mural do
Cartório desta 18ª Zona Eleitoral, a relação de eleitores que tiveram seus requerimentos de ALISTAMENTO,
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TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e SEGUNDA VIA deferidos neste Juízo Eleitoral, referente ao LOTE nº 0022/2019,
compreendendo os municípios de ANGICOS, AFONSO BEZERRA, FERNANDO PEDROZA e SANTANA DO
MATOS, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste EDITAL, interpor recurso nos
termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução TSE n. 21.538/2003.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento, mandou o
MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL no DJE-TRE/RN e afixar cópia no mural do
Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos quatro dias do mês de novembro
do ano de dois mil e dezenove (04.11.2019). Eu, __________, Solange Madeiro da Costa, Chefe de Cartório da
18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi o presente edital.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz eleitoral
EDITAL Nº 69/2019
RELAÇÃO DE TÍTULOS ELEITORAIS DEFERIDOS
O Excelentíssimo Senhor, Dr. RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO, MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, e conforme estabelecido nos artigos 57, caput, da
Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral) c/c artigos 17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
FAZ SABER a todos os Partidos Políticos, eleitores e demais interessados, que se encontra afixada no mural do
Cartório desta 18ª Zona Eleitoral, a relação de eleitores que tiveram seus requerimentos de ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e SEGUNDA VIA deferidos neste Juízo Eleitoral, referente ao LOTE nº 0023/2019,
compreendendo os municípios de ANGICOS, AFONSO BEZERRA, FERNANDO PEDROZA e SANTANA DO
MATOS, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste EDITAL, interpor recurso nos
termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução TSE n. 21.538/2003.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento, mandou o
MM. Juiz desta 18ª Zona Eleitoral, publicar o presente EDITAL no DJE-TRE/RN e afixar cópia no mural do
Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos quatro dias do mês de novembro
do ano de dois mil e dezenove (04.11.2019). Eu, __________, Solange Madeiro da Costa, Chefe de Cartório da
18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi o presente edital.
Rafael Barros Tomaz do Nascimento
Juiz eleitoral

19ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

AÇÃO PENAL N.º 236/2008
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Ré: JANETE BERNARDO DA SILVA
DESPACHO
Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face da ré em epígrafe, imputando-lhe o
delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral.
Citada pessoalmente, a acusada não apresentou resposta e nem constituiu advogado, conforme fls. 61/63.
A Constituição Federal protege os litigantes nos processos judiciais e administrativos, assegurando-lhes a ampla
defesa e o contraditório, conforme art. 5º, LV, que dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos e ela
inerentes.”
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No caso dos autos, não tendo sido constituído advogado pela parte ré nem muito menos apresentada a resposta
à acusação, é mister que seja nomeado um advogado para que promova sua defesa técnica, conforme preceitua
o art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, que vaticina:
Art. 396-A. (...)
§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará
defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias.”
DIANTE DO EXPOSTO, nomeio como defensor da acusada o Dr. Erick Carvalho de Medeiros, OAB/RN 16.466,
para patrocinar a defesa da ré Janete Bernardo da Silva.
Intime-se, portanto, o defensor dativo para apresentar a peça de defesa respectiva, de logo lhe concedendo vista
dos autos por 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, caso aceite o
encargo. Consigne-se que deve o Bacharel justificar eventual impossibilidade de assumir o encargo, sob pena de
incorrer em falta disciplinar, nos termos do art. 34, XII da Lei nº 8.906/94.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
São Tomé/RN, 30 de outubro de 2019.
José Ronivon Beija-mim de Lima
Juiz Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 045/2019

CORREIÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA, Juiz da 19ª Zona Eleitoral, Município de
São Tomé, circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento
ao determinado nas Resoluções TSE n.º. 21.372/2003 e n.º 21.538/2003, será procedida CORREIÇÃO
ORDINÁRIA efetuada pelo Juiz Eleitoral nos documentos e procedimentos da 19ª Zona Eleitoral - São Tomé/RN
no período de 27 e 28 de novembro de 2019.
Na mesma data, poderão ser apresentadas reclamações contra os serviços do cartório.
Ficam suspensos os prazos processuais, ficando prorrogados para o primeiro dia útil seguinte os que se
vencerem nesta(s) data(s).
E para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar
de costume. Dado e passado nesta cidade de São Tomé/RN, aos 5 dias do mês de novembro de 2019.
Eu,______, Jairo Silva Moisés, Chefe do Cartório Eleitoral, conferi e digitei.

JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral
PORTARIA N.º 001/2019 - 19ªZE
O Juiz da 19ª Zona Eleitoral, Dr. José Ronivon Beija-Mim de Lima, no uso de suas
atribuições.
Considerando as disposições contidas no Provimento nº 06/2015-CRE/RN;
Considerando, ainda, necessidade da permanente fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais, nos
termos do art. 35, IV, do Código Eleitoral Brasileiro;
RESOLVE:
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Art. 1º Dar publicidade acerca da realização de Correição Ordinária pelo Juiz Eleitoral no Cartório desta 19ª Zona
Eleitoral, nos dias 27 e 28/11/2019, no horário compreendido entre 8h e 14h.
Art. 2º Designar o servidor JAIRO SILVA MOISÉS, 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 26/11/2019, 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.
São Tomé/RN, 5 de novembro de 2019.
JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
Juiz Eleitoral
21ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

INSC.: 0354 3862 1627
ELEITOR(A): DEVID OLIVEIRA DA CRUZ
DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista que o(a) eleitor(a) não foi localizado(a) no endereço declarado no Requerimento de Alistamento
Eleitoral (RAE), após diligência realizada pela Oficiala de Justiça, a qual constatou que o(a) eleitor(a) não reside
no endereço declarado no referido requerimento, não atende aos requisitos da portaria nº 01/2017 - 21ª ZE, não
possuindo portanto qualquer outro vínculo capaz de lhe outorgar o direito ao domicílio eleitoral no município,
conforme certidão; INDEFIRO o presente RAE, nos termos do art. 65, § 4º, da Res. TSE nº 21.358/03 c/c art. 42
do Código Eleitoral.
Publique-se edital para ciência dos interessados e intimação do eleitor para, querendo, no prazo legal apresentar
recurso, na forma dos arts. 17, §1º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Proceda-se a baixa no Sistema ELO, após, transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se o requerimento
com os respectivos documentos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Florânia/RN, 05 de novembro de 2019.
PEDRO PAULO FALCAO JÚNIOR
JUIZ ELEITORAL DA 21ª ZE
PORTARIA N.º 002/2019
Autoriza a efetivação, de ofício, das revisões da autuação dos feitos que tramitam no Sistema do Processo
Judicial Eletrônico (PJe) pelo Cartório Eleitoral, no âmbito da 21ª Zona Eleitoral de Florânia/RN.
O Excelentíssimo Juiz da 21ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, Doutor Pedro Paulo Falcão Júnior, no uso
de suas atribuições legais e face ao disposto no art. 35, inciso IV, do Código Eleitoral,
CONSIDERANDO os termos da Portaria TSE nº 344/2019, que dispõe sobre a utilização obrigatória do sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe) para a propositura e a tramitação das ações de competência das Zonas
Eleitorais;
CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRE/CRE nº 06/2019, que dispõe sobre a utilização do
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do primeiro grau da Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Norte e regulamenta as atividades e procedimentos complementares ao funcionamento e utilização do sistema;
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 208

Natal, quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Página 46

CONSIDERANDO a norma contida no inciso XIV, do art. 93, da Constituição Federal, bem como no § 4º, art.
203, do Novo Código de Processo Civil, que autorizam os servidores a receberem delegação para a prática de
atos ordinatórios de mero expediente sem caráter decisório;
CONSIDERANDO os termos da Portaria GP/TRE-RN nº 126/2018, a qual autoriza, no âmbito do TRE/RN, a
efetivação, de ofício, das revisões da autuação e das distribuições iniciais pela Secretaria Judiciária;
CONSIDERANDO a necessidade de se buscar a racionalização das rotinas cartorárias, visando-se à
simplificação, com a eliminação de todas as atividades repetitivas e indispensáveis, e à aceleração processuais,
com a realização de todas as fases da atividade cognitiva e executiva em prazo razoável,
RESOLVE:
Art. 1º. Protocolizada a ação no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), o Cartório Eleitoral promoverá a
revisão da autuação, bem como efetivará, de ofício, eventuais alterações de dados, em caso de
desconformidade, tudo mediante certificação nos autos.
Parágrafo único. O Cartório Eleitoral poderá, inclusive, alterar a classe processual inicialmente indicada pelo
autor, se ela não corresponder aos fatos narrados, à causa de pedir e aos pedidos constantes da petição inicial.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Florânia RN, 05 de novembro de 2019.
PEDRO PAULO FALCÃO JÚNIOR
Juiz da 21ª Zona Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 043 /2019

INDEFERIMENTO ALISTAMENTO ELEITORAL

De ordem do(a) MM. Juiz(a) Eleitoral desta 21a Zona, de Florânia, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da
Lei etc.
FAÇO SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa nesta 21ª Zona
Eleitoral, nos termos da Legislação Eleitoral, o INDEFERIMENTO DO ALISTAMENTO do(a) eleitor(a) abaixo
relacionado(s):
INSCRIÇÃO
0354 3862 1627

ELEITOR(A)
DEVID OLIVEIRA DA CRUZ

Fica o eleitor, através do presente, INTIMADO para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar recurso,
nos termos dos arts. 17, §1º e 18, § 5º, da Resolução TSE n.º 21.538/2003, ressaltando-se que, como resultado
do indeferimento, torna-se revalidada a situação anterior do eleitor.
E para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente Edital, afixar cópia no local de
costume e publicar no DJE.
a
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 21 Zona, aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2019, eu,
a
..............., (Selma Lúcia Gomes de Medeiros), Chefe de Cartório da 21 Zona, digitei, conferi e subscrevi o
presente.

SELMA LÚCIA GOMES DE MEDEIROS
CHEFE DE CARTÓRIO - 21ª ZE, EM SUBSTITUIÇÃO

22ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
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Processo n.º: 273.2019.620.0022
Assunto: TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - ART. 296 DA LEI 4737/1965 - DIREITO
ELEITORAL - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais
Juiz Eleitoral: Dr. Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
NOTICIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Sentença
DIREITO ELEITORAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
- Verificando o aplicador da lei o cumprimento do acordado em transação penal, deve ser pronunciada a extinção
da pretensão punitiva estatal.
Feito criminal com acompanhamento de Transação Penal em face do beneficiário PEDRO LUCAS ALVES
MEDEIROS, individualizado nos autos.
Restou comprovado o cumprimento da sanção consensuada.
O Ministério Público opinou pela extinção do feito.
É o que comporta relatar, decido.
Como se percebe in casu, comprovado o cumprimento da sanção acordada em regular transação penal, deve o
juiz declarar, ex vi do disposto na Lei n. 9099/95, a extinção do feito, restando como efeito desta decisão, no
âmbito penal, apenas o seu registro para fins de impedir o gozo do mesmo benefício pelo prazo de 5 (cinco)
anos.
Isto posto, com fundamento no artigo 76, §§ , da Lei nº. 9.099, de 26 de setembro de 1995, declaro extinta a
punibilidade do delito imputado, nos presentes autos, a PEDRO LUCAS ALVES MEDEIROS, por constatar
hipótese de cumprimento de sanção instituída mediante transação penal.
Acerca do valor pecuniário, resultante do compromisso constante no Termo de Audiência (fl. 35), depositado pelo
beneficiário em conta de depósito judicial em instituição bancária oficial, como informado às fls. 47/49
DETERMINO que seja oficiada a Vara Única da Comarca de Acari para que forneça lista de instituições públicas
credenciadas na localidade aptas a serem contempladas com o referido depósito, devendo a Secretaria da Vara
Única enviar as informações solicitadas, no prazo de cinco (05) dias, reportando também as instituições
beneficiadas, neste ano de 2019, nos termos da Res. CNJ n.º154/2012, para promoção de rodízio de distribuição
de valores da forma mais igualitária. Após, remessa das informações ao Ministério Público Eleitoral, para que
opine sobre qual instituição recairá a entrega dos valores.
Empreendimentos necessários.
Use-se este decisum como expediente de comunicação.
Acari-RN, 04.11.2019.
Bruno Montenegro Ribeiro Dantas
Juiz Eleitoral

23ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 23ª ZONA
PORTARIA
O PROMOTOR ELEITORAL DA 23ª ZONA, com atribuição sobre os municípios de Jardim do Seridó e Ouro
Branco, no exercício das atribuições previstas no artigo 127 da Constituição Federal e nos artigos 72 e 78 da LC
75/93, bem como nos artigos 23 e 24-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no artigo 29, § 4º, inciso IV, da Resolução TSE
nº 23.553/2017, na Portaria PGR/MPF nº 692, de 19 de agosto de 2016 e na Instrução PGE nº 06, de 30 de
agosto de 2019:
Considerando que “as doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.” (art. 23, § 1º, da Lei n° 9.504/1997 e art. 29
da Resolução TSE nº 23.553/2017);
Considerando que a Receita Federal do Brasil, em cruzamento de dados realizado na forma do art. 24-C da Lei
n° 9.504/1997 e do art. 29 da Resolução TSE nº 23.553/2017, informou ao Ministério Público Eleitoral que o(a)
Sr.(a) ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE, incorreu em excesso de doação em afronta aos limites previstos
no art. 23 da Lei nº 9.504/97;
Considerando que a doação de quantia acima dos limites legais sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor
de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso (art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 29, § 3º, da
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Resolução TSE nº 23.553/2017), além de poder resultar em inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea “p”, da LC
64/90);
Considerando ser prudente antes da propositura de representação por excesso de doação (artigo 29, § 4º, inciso
IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017), notificar o suspeito do ilícito para facultar que se defenda e comprove a
legalidade da doação, sem necessidade de contratação de advogado para tanto;
RESOLVE instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE, determinando:
(a) a notificação do Sr.(a) ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE, mediante ofício com cópia anexa da presente
portaria e das informações da Receita Federal do Brasil, para que, facultativamente, no prazo de 10 (dez) dias,
apresente defesa e comprove a legalidade da doação feita nas eleições municipais de 2016, ou seja, que ela se
enquadra nos parâmetros do art. 23 da Lei nº 9.504/1997;
(b) a juntada do recibo eleitoral e/ou do comprovante da doação referente à doação eleitoral realizada, a ser
obtido na prestação de contas do candidato (caso seja ordinária); ou requisitando-se diretamente do candidato
(caso a prestação de contas apresentada tenha sido simplificada).
Autue-se. Publique-se. Cumpra-se.
Jardim do Seridó, 04 de novembro de 2019.
Flávio Nunes da Silva
Promotor Eleitoral da 23ª ZE

25ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Intimação
PROCESSO Nº: 203-27.2017.6.20.0025
PROTOCOLO Nº 87.042/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR : ROBERTO MEDEIROS GERMANO - 15 - PREFEITO - CAICÓ
PRESTADOR: ALEX SANDRO DANTAS DE MEDEIROS – VICE-PREFEITO - CAICÓ
CNPJ : 25.803.979/0001-67
Nº CONTROLE: 000151116390RN0044401
DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 11:48:56
DATA GERAÇÃO: 24/10/2019 às 08:49:48
PARTIDO POLÍTICO: PMDB
ADVOGADO: Dr. Marx Hélder Pereira Fernandes (OAB/RN 5.872)

Diligência
Tendo em vista o disposto no Art. 64, §4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, ficam os candidatos em epígrafe,
por meio de seu advogado, intimados para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestarem, e quando
necessário apresentarem a documentação comprobatória, acerca dos tópicos abaixo relacionados:
1 - Eventual descumprimento do disposto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.463/2015, pelo recebimento de
doação realizada pela candidata Maria José Dantas no valor de R$ 19.983,70, oriundo de recursos do fundo
partidário repassado pela Direção Estadual no Rio Grande do Norte do Democratas – DEM (DEM Mulher DERG
NORTE) à candidata Maria José Dantas, com possível desvio da finalidade legal específica do financiamento da
campanha eleitoral de mulheres:
DADOS DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME
CPF
DOADOR
DATA

RECIBO

25.802.321/0001-30

000151116390RN000024E

MARIA JOSE DANTAS

30/09/16

VALOR
(R$)
19.983,70

2 - Foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na
prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o disposto no art. 48, I, c,
da Resolução TSE n. 23.463/2015:
BENEFICIÁRIO

Nº RECIBO

EDEILSON ALVES DE
AZEVEDO

DATA

FON ESPÉC VALOR
%
TE
IE
(R$)¹
²
315001316390RN0
02/10/
OR
Estima
300,00
00012E
16
do

0,
2
0
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GUTEMBERG
BELTRÃO DA SILVA

200001316390RN0
00010E

02/10/
16

OR

Estima
do

300,00

ZAQUEU
FERNANDES GOMES

311111316390RN0
00014E

02/10/
16

OR

Estima
do

300,00

DJANNE MARAIZE DE
SALES GERALDO

314561316390RN0
00003E

02/10/
16

OR

Estima
do

300,00

ANA EDNA DA SILVA

700001316390RN0
00010E

02/10/
16

OR

Estima
do

300,00

ZAQUEU
FERNANDES GOMES

311111316390RN0
00015E

02/10/
16

OR

Estima
do

350,00

GUTEMBERG
BELTRÃO DA SILVA

200001316390RN0
00009E

02/10/
16

OR

Estima
do

300,00

ANA EDNA DA SILVA

700001316390RN0
00011E

02/10/
16

OR

Estima
do

300,00

EDEILSON ALVES DE
AZEVEDO

315001316390RN0
00011E

02/10/
16

OR

Estima
do

300,00

0,
2
0
0,
2
0
0,
2
0
0,
2
0
0,
2
3
0,
2
0
0,
2
0
0,
2
0

¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
3 - Foi identificada omissão relativa às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de
campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA FISCAL
108.180.224-34
19948
30/09/2016
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

VALOR (R$)¹
2.000,00

%²
1,32

Caicó – RN, 05 de novembro de 2019
Paulo André Silva Albuquerque
Analista de Contas
Intimação
Despacho
Prestação de Contas nº 4-34.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó – RN do PROS
Advogado: Dr. Navde Rafael Varela dos Santos (OAB/RN 9584)
Tendo em vista o teor da petição de fls. 20, concedo o prazo de 3 (três) dias para a agremiação partidária
providenciar a coleta das assinaturas do presidente e da tesoureira em extrato de prestação de contas final.
Caicó – RN, 16 de outubro de 2019
Juiz LUIZ VILLAÇA
Intimação
Despacho
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Prestação de Contas nº 27-77.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó – RN do PC do B
Advogado: Dr. João Braz de Araújo (OAB/RN 3345)
Intime-se a agremiação partidária para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar o balanço patrimonial e a
demonstração de resultado do exercício financeiro.
Caicó – RN, 16 de outubro de 2019
Juiz LUIZ VILLAÇA
Intimação
Despacho
Prestação de Contas nº 20-85.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó – RN do PC do B
Advogado: Dr. João Braz de Araújo (OAB/RN 3345)
Intime-se a agremiação partidária para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar o balanço patrimonial e a
demonstração de resultado do exercício financeiro.
Caicó – RN, 16 de outubro de 2019
Juiz LUIZ VILLAÇA
Intimação
Despacho
Prestação de Contas nº 29-47.2019.6.20.0025
Direção Municipal em Caicó – RN do DEM
Advogado: Dr. Vilson Dantas da Costa (OAB/RN 347-A)
Intime-se a agremiação partidária para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar o balanço patrimonial e a
demonstração de resultado do exercício financeiro.
Caicó – RN, 16 de outubro de 2019
Juiz LUIZ VILLAÇA

29ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

Edital nº 040/2019
EDITAL N.º 040/2019-29ªZE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Excelentíssima Senhora, Dra. Suzana Paula de Araújo Dantas Côrrea, Juíza Eleitoral da 29ª Zona Eleitoral,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o Partido Republicano Progressista – PRP foi incorporado ao Patriota e que não foi possível
proceder a intimação , através de seu presidente e tesoureiro, pelos Correios, bem como foi constatada a
impossibilidade de proceder a sua intimação por Oficial de Justiça, nos autos da Prestação de Contas n.º 2680.2019.6.20.0029, NOTIFICO o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PATRIOTAS de ASSU, através de seu
PRESIDENTE (JOSÉ EDSON DE ARAÚJO) e de sua TESOUREIRA (MARIA EVANEIDE DE ARAÚJO
PEREIRA), para que se manifeste sobre as informações e documentos apresentados nos autos acima
mencionados, no prazo de 3 (três) dias.
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E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico – DJE. Dado e passado neste município de Assú, aos 29 dias do mês de outubro do ano de
2019. Eu, ___________________, Ana Isabel Félix da Costa Rodrigues, Técnica Judiciária da 29ªZE, digitei o
presente edital, que vai assinado pela MMª Juíza Eleitoral.

SUZANA PAULA DE ARAÚJO DANTAS CORRÊA
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

31ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAL DE IMPUGNAÇÃO nº 21
PRAZO: 3 DIAS
DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DANIEL AUGUSTO FREIRE LUCENA E COUTO
MAURICIO, JUIZ(A) ELEITORAL DA 31ª ZONA ELEITORAL, DA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DE CAMPO
GRANDE-RN, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, FAÇO SABER que foram apresentadas as contas finais da campanha eleitoral de 2018 dos
candidatos/partidos políticos abaixo nominados, as quais estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais, ficando cientes que
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá
impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este
Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Município
Janduís-RN

Processo n.
74-67.2018.6.20.0031

Prestador de contas
PARTIDO PROGRESSISTA

DADO E PASSADO, nesta cidade de Campo Grande-RN, em 05 de novembro de 2019. Eu, Diana Pedrosa
Lima, Chefe de Cartório, expedi e conferi o presente edital.
DIANA PEDROSA LIMA
Chefe de Cartório da 31º Zona Eleitoral

35ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 15/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio Borja de Almeida Junior, 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 requeridos os ALISTAMENTOS,
TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES e SEGUNDAS VIAS no período de 01/10/2019 a 31/10/2019 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 05 (cinco) dias do mês de
novembro do ano de 2019, eu, Edson Lyneker Costa Morais, Servidor da 35ª Zona Eleitoral, o digitei e o
subscrevi.
Edson Lyneker Costa Morais
Servidor da 35ª Zona, em substituição
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41ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PORTARIA N.º 02/2019
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 20/11/2019,
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, por meio eletrônico, à Corregedoria Regional Eleitoral e à Ordem dos
Advogados do Brasil, da abertura das atividades de correição.
Publique-se e cumpra-se.
Alexandria/RN, 30/10/2019.

Rivaldo Pereira Neto
Juiz Eleitoral da 41ª ZE
CORREIÇÃO ORDINÁRIA
EDITAL n.º 031/2019
O Excelentíssimo 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
20/11/2019, 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 vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove.
Eu, Diego Marinheiro Cordenonse, Chefe do Cartório da 41ª Zona Eleitoral, digitei, conferi e fiz imprimir.
Rivaldo Pereira Neto
Juiz da 41.ª Zona Eleitoral

42ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 036/2019

42ª ZE

Prazo: 10 dias
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De ORDEM do Excelentíssimo Senhor Dr. OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR, MM. Juiz da 42ª Zona
Eleitoral de Luís Gomes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e regimentais, FAÇO
SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, especialmente aos presidentes e
delegados de partidos políticos, que se encontra afixada no Cartório Eleitoral relação contendo os nomes e
números de inscrição declarados dos eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E
SEGUNDA VIA, cujos requerimentos foram DEFERIDOS e PROCESSADOS no cadastro eleitoral, após o
cumprimento de diligências para comprovação do domicílio eleitoral, no período de 16/10/2019 a 31/10/2019,
para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso nos termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da
Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
publicar o presente EDITAL, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e afixar cópia no mural do Cartório Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Luís Gomes/RN aos cinco dias do mês de novembro de 2019 (05/11/2019).
Eu, ______ Sérgio de Andrade Pinheiro, Servidor do Cartório Eleitoral da 42ª Zona, digitei e Chefe de Cartório de
ordem subscreve.
Sidney Francelino de Moura
Chefe de Cartório da 42ª Zona

ANEXO AO EDITAL Nº 36/2019 – 42ª ZE
Origem: ZE 42 Zona: 042 Municipio: 16160 - MAJOR SALES
Data de Processamento: 16/10/2019 a 31/10/2019
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
FERNANDO ALBERTO DA SILVA PAIVA 032109521600 TRANSFERÊNCIA 1031 32 21/10/2019 0045/2019
FRANCISCO ROBENILSON DA SILVA 018479471627 REVISÃO 1031 54 25/10/2019 0045/2019
KÊNEDY KAUAN DA SILVA 035281111619 ALISTAMENTO 1031 27 16/10/2019 0044/2019
PAMELLA VICTORIA DA SILVA 035281101635 ALISTAMENTO 1031 25 16/10/2019 0044/2019
PAULO REGINALDO DE QUEIROZ 294556720191 REVISÃO 1031 32 23/10/2019 0045/2019
Origem: ZE 42 Zona: 042 Municipio: 17175 - JOSÉ DA PENHA
Data de Processamento: 16/10/2019 a 31/10/2019
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
ALEXANDRE EMANUEL ROCHA FONTES 035281241635 ALISTAMENTO 1023 3 24/10/2019 0045/2019
ANTONIO DALIANO DA SILVA 031535801619 TRANSFERÊNCIA 1066 14 30/10/2019 0046/2019
COSMA LEITE DE OLIVEIRA 035281151643 ALISTAMENTO 1023 44 17/10/2019 0044/2019
COSMO LEITE DE OLIVEIRA 035281141660 ALISTAMENTO 1023 2 17/10/2019 0044/2019
IGOR MATHEUS DA SILVA 035281231651 ALISTAMENTO 1023 2 24/10/2019 0045/2019
ISADORA COSTA LIMA 035281251619 ALISTAMENTO 1023 6 25/10/2019 0045/2019
JOSE SALES DE MEDEIROS 008902221643 TRANSFERÊNCIA 1023 5 23/10/2019 0045/2019
JOSEFA MARGARENE LEITE FONTES 008845651643 REVISÃO 1040 7 17/10/2019 0044/2019
MARA ROCHELY FONTES DO NASCIMENTO FELIX 024864211686 REVISÃO 1066 11 24/10/2019 0045/2019
MARCOS ANTONIO DA SILVA 008830621627 REVISÃO 1023 44 22/10/2019 0045/2019
MARIA LUZENIR BENTO DA SILVA MEDEIROS 008902761635 TRANSFERÊNCIA 1023 6 23/10/2019
0045/2019
MARIA VITORIA COSTA CHAVES 035281131686 ALISTAMENTO 1040 10 17/10/2019 0044/2019
ROSÂNGELA MAIA DA SILVA E MOURA 019989191694 REVISÃO 1023 4 25/10/2019 0045/2019
Origem: ZE 42 Zona: 042 Municipio: 17396 - LUÍS GOMES
Data de Processamento: 16/10/2019 a 31/10/2019
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
BRENDA GOMES NONATO 035281211694 ALISTAMENTO 1031 17 22/10/2019 0045/2019
CARLOS DIOGENES DA SILVA 035281221678 ALISTAMENTO 1066 30 22/10/2019 0045/2019
FRANCISCO ADRIANO FONSECA DA SILVA 338582630116 TRANSFERÊNCIA 1031 19 25/10/2019
0045/2019
FRANCISCO GOMES DA SILVA 056823521155 TRANSFERÊNCIA 1031 50 17/10/2019 0044/2019
GENILSON DE ARAUJO FERREIRA 025192371600 REVISÃO 1066 23 25/10/2019 0045/2019
JOSE PIRES SOBRINHO SILVA 008902181660 REVISÃO 1031 19 22/10/2019 0045/2019
Origem: ZE 42 Zona: 042 Municipio: 17710 - PARANÁ
Data de Processamento: 16/10/2019 a 31/10/2019
Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote
DOGIVAN SALOME DO NASCIMENTO 018441831210 TRANSFERÊNCIA 1040 37 22/10/2019 0045/2019
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FRANCISCA ERONILDA MAIA DE ANDRADE 023417141651 TRANSFERÊNCIA 1074 65 25/10/2019
0045/2019
GEOVANNA RAQUEL LOPES DA SILVA 035281201600 ALISTAMENTO 1040 62 22/10/2019 0045/2019
JANDERSON DA SILVA MAIA 035281161627 ALISTAMENTO 1040 47 18/10/2019 0044/2019
JOAO JEFFERSON DA SILVA MAIA 035281171600 ALISTAMENTO 1040 39 18/10/2019 0044/2019
JOSÉ DE SOUSA ABRANTES 029867551600 TRANSFERÊNCIA 1074 41 18/10/2019 0044/2019
JOSE FRANCISCO DUARTE FILHO 018052571660 TRANSFERÊNCIA 1074 65 21/10/2019 0045/2019
JOSE GILDEMAR ROCHA 035281191678 ALISTAMENTO 1074 41 21/10/2019 0045/2019
LINDOMAR JAQUEIRO DA SILVA 015118311228 REVISÃO 1040 62 22/10/2019 0045/2019
MARCOS MARCIEL DE OLIVEIRA 089441010701 TRANSFERÊNCIA 1074 48 21/10/2019 0045/2019
MARIA AUXILÂNDIA GOMES PEREIRA 029433441643 TRANSFERÊNCIA 1074 41 21/10/2019 0045/2019
MARIA DAMIANA AMANCIO 025109261600 TRANSFERÊNCIA 1040 38 22/10/2019 0045/2019
MARIA EUSSARIA LIRA DE SOUZA 029110851686 REVISÃO 1074 48 25/10/2019 0045/2019
MARIA VANDIRLEIDE ALVES DE OLIVEIRA 069327080744 TRANSFERÊNCIA 1074 65 21/10/2019 0045/2019
OSMAR JOSÉ DUARTE DE LIMA 020992981600 REVISÃO 1074 65 18/10/2019 0044/2019
Total de documentos impressos : 39

46ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

AUTOS N.º 43-59.2017.6.20.0006
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
REQUERENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB, EM IELMO MARINHO/RN
ADVOGADO: ESTEFERSON UBARANA GOMES DA SILVA (OAB/RN 9.979)

SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas anuais de partido político, referente ao exercício de
2016, apresentada pelo partido acima identificado, haja vista a exigência legal prevista no art. 32 da lei n.º
9.096/95, com regulamentação dada pela Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publicado edital, tornando publica a referida prestação de contas, nenhuma
impugnação foi apresentada, conforme se observa da fl. 31.
Na sequência, a Unidade Técnica elaborou relatório de diligências, conforme
documentação de fls. 32/32-v, tendo sido o partido intimado sobre o mesmo, através do DJe.
Em resposta ao relatório mencionado, o partido apresentou, tempestivamente,
explicações e justificativas sobre as impropriedades/vícios apontados pelo órgão técnico, às fls. 34/36.
No prosseguir, foi elaborado parecer técnico conclusivo pelo Cartório Eleitoral, tendo o
mesmo opinado pela desaprovação das contas em face a constatação de irregularidades graves (fls. 39/40).
Seguindo o parecer técnico, o Ministério Público Eleitoral opnou pela desaprovação
das contas, apontando às mesmas causas ventiladas pela Unidade Técnica (fl. 41).
Eis o relatório. Passa-se a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 traz em seu artigo 32 a obrigação dos partidos de "enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de abril de ano seguinte".
Registre-se que, a normativa atualmente em vigor que trata sobre o julgamento das
prestações de contas anuais de partido é a Res. TSE nº 23.546/2017, a qual estabeleceu, no art. 65, que as
disposições previstas na mesma não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios anteriores ao de 2018. Com efeito, a análise do mérito das presentes contas observará as regras
dispostas na Res. TSE nº 23.464/2015, conforme preceitua a Res. TSE nº 23.546/2017 em seu Art. 65, §3º, III.
No caso em análise, a Unidade Técnica apontou como irregularidades graves,
ensejadoras da desaprovação das contas, as seguintes:
I) Apresentação incompleta dos extratos bancários, conforme estabelece o art. 29,
inciso V, da Res. 23.464/2015-TSE. O Partido apresentou tão somente os extratos bancários dos meses de
agosto, setembro e outubro (fls. 18/26);
II) Omissão de registro, na peça contábil correspondente, da sobra de campanha no
valor de R$ 87,40, o que malferiria valores como transparência e confiabilidade das contas;
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III) Omissão de registros no demonstrativo de receitas e despesas (fls. 10), quanto aos
lançamentos financeiros ocorridos efetivamente pela agremiação partidária,
malferindo valores como
fiscalização, transparência e confiabilidade das contas;
Quanto ao primeiro vício, é pacífico a compreensão, na jurisprudência do TRE/RN, de
que a não apresentação dos extratos bancários de todo o período do exercício financeiro configura, por si só,
falha insanável e ensejadora de desaprovaçãodas contas. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS RELATIVOS
A
TODO PERÍODO DE CAMPANHA. FALHA INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ART. 36, § 6º REGIMENTO INTERNO TSE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é de que a falta dos extratos bancários relativos a todo o período de
campanha compromete a regularidade de contas, constituindo falha de natureza grave a ensejar sua
desaprovação, sendo irrelevante o esclarecimento sobre a ausência de movimento financeiro no período em
análise. Nessa linha, o AgR-REspe 486-28/SE, rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 13.6.2018. Incidência das Súmulas
30 do TSE e 83 do STJ.
(RESPE n 52792 de 26/06/2018, Relator(a) NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 07/08/2018, Página 28/29 )
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS CONSOLIDADOS E DEFINITIVOS. NÃO AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO NO
OFÍCIO CIVIL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTADOR QUE
FIRMOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE RECURSO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO PELOS
PREÇOS DE MERCADO. PREJUÍZO À REGULARIDADE CONTÁBIL. SUSPENSÃO DO REPASSE DAS
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE SEIS MESES. DESAPROVAÇÃO.
1. Apreciação de prestação de contas partidária anual.
2. A não apresentação de extratos consolidados e definitivos, que alcancem todo o exercício financeiro, constitui
irregularidade grave e insanável, por violar a obrigatoriedade estabelecida no art. 14, II, "n", da Resolução TSE
n.º 21.841/2004, e impedir a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral. Precedentes do TRE/RN (RECURSO
ELEITORAL nº 2546, Acórdão nº 133/2016 de 24/05/2016, rel. Almiro José da Rocha Lemos, DJE de
27/05/2016, p. 05, unânime; RECURSO ELEITORAL nº 2898, Acórdão nº 111/2016 de 28/04/2016, rel. Sérgio
Roberto Nascimento Maia, DJE de 09/05/2016, p. 07-08, unânime).
3. A não autenticação do Livro Diário no ofício civil, irregularidade de natureza material, em violação ao artigo 11,
parágrafo único, da Resolução TSE n.º 21.841/2004, prejudica a autenticidade e publicidade da escrituração
contábil lançada pela agremiação, em prejuízo à regularidade da prestação de contas anual. Precedentes do
TRE/RN (PRESTACAO DE CONTAS nº 12142, Acórdão nº 199/2017 de 25/05/2017, rel. Almiro José da Rocha
Lemos, DJE de 26/05/2017, p. 03, unânime; PRESTACAO DE CONTAS nº 632, Acórdão nº 106/2016 de
26/04/2016, rel. Ibanez Monteiro da Silva, DJE de 28/04/2016, p. 07, unânime; PRESTACAO DE CONTAS nº
749, ACÓRDÃO nº 485/2015 de 16/11/2015, rel. Sérgio Roberto Nascimento Maia, DJE de 18/11/2015, p. 06,
unânime).
4. A comprovação da habilitação profissional do contador que assina a prestação de contas partidária é
exigência contida no artigo 14, parágrafo único, da Resolução TSE n.º 21.841/2004. Embora a pecha tenha
natureza meramente formal, conforme precedentes deste Regional, quando somada a irregularidades materiais
graves e insanáveis, também fundamenta, no conjunto da obra, a desaprovação das contas partidárias.
5. De acordo com o artigo 4º, § 3º, I, da Resolução n.º 21.841/2004, as doações estimáveis em dinheiro devem
ser avaliadas conforme os preços de mercado. A inobservância do aludido dispositivo regulamentar constitui
irregularidade grave e insanável, por inviabilizar a verificação da consistência/veracidade dos dados registrados
na prestação de contas partidárias. Precedentes do TRE/RN (PRESTACAO DE CONTAS nº 418219, Acórdão nº
418219 de 06/08/2013, rel. Amilcar maia, DJE de 07/08/2013, p. 07/08, unânime; PRESTACAO DE CONTAS nº
95402, ACÓRDÃO nº 95402 de 07/05/2013, rel. Manuel Maia de Vasconcelos Neto, DJE de 08/05/2013, p. 08,
unânime).
6. Desaprovação das contas, com a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário pelo período de 06
(seis) meses, observadas a proporcionalidade e razoabilidade.
(PRESTACAO DE CONTAS n 6861, ACÓRDÃO n 349/2017 de 22/08/2017, Relator(a) FRANCISCO GLAUBER
PESSOA ALVES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 23/08/2017, Página 2/3)

Portanto, como se infere dos julgados, há a necessidade de apresentação completa
dos extratos bancários, ainda que o partido não haja movimentado nenhum recurso financeiro, pois sua não
abertura, ou abertura tardia, malfere a transparência, a regularidade e a confiabilidade das contas, impedindo a
verificação da movimentação financeira do órgão partidário, ensejando, com efeito, a desaprovação das contas.
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Some-se ainda a irregularidade acima, o fato de o partido ter omitido movimentações
financeiras nas peças contábeis exigidas pela norma de regência, conforme apontado pela Unidade Técnica, o
que representa grave irregularidade, igualmente ensejadora de desaprovação das contas, uma vez que afronta
os valores mais caros no processo de fiscalização das contas partidárias, quais sejam, transparência e
confiabilidade, atraindo, por consequeência, um juízo de desaprovação. Verifica-se que o próprio partido
apresentou extrato bancário contendo uma sobra de campanha no valor de R$ 87,40 (oitenta e sete reais e
quarenta centavos), sem, contudo, ter promovido qualquer movimentação financeira nas peças contábeis
próprias, limitando-se a apresentá-las de forma "em branco".
Assim, cotejando-se a documentação apresentada com a Res. TSE n.º 23.464/2015,
verifica-se que há irregularidades que maculam, inclusive de forma substancial, a presente prestação de contas,
pois, conforme apontado pela unidade técnica, foram comprometidas a regularidade, a confiabilidade e a
transparências das contas.
Ante o exposto, com supedâneo no art. 46, inciso III, alínea "b", da citada resolução,
JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS, referentes ao exercício de 2016, do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB DE IELMO MARINHO/RN, para que surtam seus efeitos legais.
Escoado in albis o prazo para eventuais recursos contra esta decisão, arquivem-se os
autos, com baixa nos seus registros.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ceará-Mirim/RN, 23 de outubro de 2019.

CLEUDSON DE ARAÚJO VALE
Juiz Eleitoral da 46ª Zona

47ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAL nº 083/2019 - 47ªZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
FAZ SABER ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §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 2018, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03
(três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada 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 mencionada Resolução.
PROCESSO
PARTIDO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL/CARGO
0600004-16.2019.6.20.0047
PSD
Alto do Rodrigues/RN
Renan Santos Melo/Presidente
Lenilda S do Nascimento/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 quatro (04) dias do mês de Novembro do ano de dois mil e
dezenove, eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e
subscrevi.
Luís Cláudio Bezerra Rodrigues
Chefe de Cartório

Processo n° 0600002-46.2019.6.20.0047
Espécie: Prestação de contas – Eleições 2016
Requerentes: Márcio Amorim Salvino e Marcos Amorim Salvino
Advogado: Luiz Eduardo Lemos Costa (OAB/RN 9097)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
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Versam os autos sobre prestação de contas final dos candidatos Márcio Amorim Salvino e Marcos Amorim
Salvino, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Pendências nas eleições gerais de
2016.
Os requerentes apresentaram a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (ID 42651) em
06/10/2019.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, ofertaram parecer pela aprovação com
ressalvas das contas (ID 51189 e 69582).
É o Relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Com relação ao prazo para apresentação da prestação de contas das eleições gerais de 2016, os candidatos
deveriam prestá-las até o dia 01/11/2016, conforme disciplina o art. 45, da Res. TSE nº 23.463/2017, a seguir
transcrito:
Art. 45. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
No caso dos autos, os Requerentes apresentaram a prestação de contas à justiça eleitoral no dia 06/10/2019,
não observando o prazo fixado pela norma aplicável à espécie, falha que não compromete a sua regularidade.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e o parecer
ministerial, e com fundamento no art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2017, JULGO PRESTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS as contas dos candidatos Márcio Amorim Salvino e Marcos Amorim Salvino,
referente às eleições gerais de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Anotações necessárias no Sistema SICO e na inscrição eleitoral dos Requerentes.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Ao final, transitada em julgado, arquive-se, com baixa nos registros.
Arthur bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
EDITAL nº 084/2019 - 47ªZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
FAZ SABER ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §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 2018, para fins de ciência e, querendo, no prazo de 03
(três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada 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 mencionada Resolução.
PROCESSO
PARTIDO
MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL/CARGO
0600001-61.2019.6.20.0047
MDB
Alto do Rodrigues/RN
José Ivanaldo Pinheiro/Presidente
Emília Patrícia B de Sousa/Tesoureiro
0600003-31.2019.6.20.0047
PP
Carnaubais/RN
João Liberalino de O Júnior/Presidente
Jacymara Melo de Oliveira/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 cinco (05) dias do mês de Novembro do ano de dois mil e
dezenove, eu, __________, (Luís Cláudio Bezerra Rodrigues), Chefe de Cartório desta 47ª Zona, o digitei e
subscrevi.
Luís Cláudio Bezerra Rodrigues
Chefe de Cartório
ATOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº 001/2019 - 47ª ZE
Estabelece providências em razão da realização das Eleições Suplementares para os cargos de Prefeito e Viceprefeito do município de Alto do Rodrigues/RN – Eleições 2016;
O Exmo. Sr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, MM. Juiz da 47ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Poder de Polícia que a Legislação Eleitoral vigente atribui ao Juiz Eleitoral,
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se manter a ordem pública nesta cidade, visando a votação e
apuração nas Eleições suplementares deste ano,
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CONSIDERANDO que o uso indiscriminado de bebidas alcoólicas, vem sobremaneira contribuir para a perda do
bom senso por parte de seus usuários,
RESOLVE
Art. 1° - Determinar a suspensão da venda e consumo de bebidas alcoólicas de qualquer espécie em locais
públicos, bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos afins, localizados no município de Alto
do Rodrigues/RN, no período compreendido entre 22:00 horas do dia 30/11/2019 e 18:00 horas do dia
01/12/2019;
Art. 2° - Determinar, em consequência, por igual período, o fechamento de todos os bares e similares em
funcionamento em toda a extensão desta 47ª Zona Eleitoral de Alto do Rodrigues/RN no horário acima
determinado;
Art. 3° - Revogar as disposições em contrário, ficando os infratores sujeitos às penalidade legais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Pendências/RN, 24 de Outubro de 2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
PORTARIA Nº 002/2019 - 47ª ZE
Disciplina a organização da apuração das Eleições suplementares para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
município de Alto do Rodrigues/RN, na 47ª Zona Eleitoral;
O Exmo. Sr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, MM. Juiz da 47ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, e ainda,
CONSIDERANDO o Poder de Polícia que a Legislação Eleitoral vigente atribui ao Juiz Eleitoral dando-lhe
liberdade para tomar as medidas que entender necessárias para garantir a ordem e a tranquilidade dos trabalhos
eleitorais;
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se manter a ordem pública nesta Zona Eleitoral, visando a
votação e apuração nas Eleições Gerais deste ano;
CONSIDERANDO o espaço reduzido do Fórum da 47 ª Zona Eleitoral;
CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Eleitoral tomar as providências necessárias visando à ordem e à presteza
do Serviço Eleitoral, nos termos do art. 35, IV, do Código Eleitoral Brasileiro;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a transparência nos trabalhos de apuração das eleições através
da efetiva fiscalização dos trabalhos por parte dos partidos políticos e coligações que concorrem ao pleito
eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º Após as 17h do dia 1º de Dezembro de 2019 até o final da apuração dos votos só poderão permanecer no
recinto do Cartório Eleitoral as seguintes pessoas:
I – o Juiz e Promotor Eleitoral;
II – o Chefe de Cartório e servidores da 47ª Zona Eleitoral;
III – um representante de cada coligação;
IV – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado com até 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência especificamente para este ato.
Art. 2º Só poderão permanecer no recinto do átrio do Fórum municipal, onde serão realizados os trabalhos de
recepção do material de votação e em frente ao guichê de atendimento, as seguintes pessoas:
I – os demais membros da Junta Eleitoral;
II – os escrutinadores;
III – os Técnicos de Urna e demais pessoas a serviço da Justiça Eleitoral;
IV – as pessoas a serviço da imprensa, devidamente cadastradas;
V – os motoristas a serviço da Justiça Eleitoral e os mesários quando vierem entregar as mídias de resultado
e/ou material da seção;
VI – os servidores, policiais ou militares que estejam atuando na segurança das eleições;
VII – quem o Juiz desta 47ª Zona Eleitoral autorizar.
Art. 3º Para evitar tumultos e pertubações à ordem, os candidatos não poderão permanecer no Fórum Eleitoral
desta zona onde serão feitos os trabalhos de apuração.
Art. 4º O acesso às dependências do Cartório Eleitoral de Pendências, no dia das Eleições, ficará restrito às
pessoas determinadas nos artigos 1º e 2º.
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
Art. 6º Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral, aos partidos políticos e coligações que concorrem às
eleições na circunscrição desta Zona Eleitoral.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Pendências/RN, 24 de Outubro de 2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
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PORTARIA Nº 003/2019 - 47ª ZE
Disciplina a permanência de eleitores nas dependências e proximidades dos locais de votação a serem utilizados
nas Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Alto do Rodrigues/RN, na 47ª Zona
eleitoral;
O Exmo. Sr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, MM. Juiz da 47ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, e ainda,
CONSIDERANDO o disposto no art. 35, inciso IV, do Código Eleitoral, o qual determina ao Juiz Eleitoral fazer as
diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral;
CONSIDERANDO o teor do art. 35, inciso XVII, do Código Eleitoral, que prevê a competência do Juiz Eleitoral
para tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições;
RESOLVE:
Art. 1º. É proibido estacionar qualquer veículo com propaganda eleitoral, automotor ou não, na frente dos prédios
onde estejam funcionando seções eleitorais, no período em que o prédio esteja requisitado pela Justiça Eleitoral.
Art. 2º. É vedada a permanência de qualquer pessoa que não seja eleitor, fiscal de partido ou servidor da Justiça
Eleitoral nas dependências do prédio requisitado pela Justiça Eleitoral.
§ 1º. O eleitor somente deverá permanecer no prédio onde funcione seção eleitoral durante o tempo necessário
para o exercício do voto.
§ 2º. O candidato e os representantes de partido ou coligação somente deverão permanecer em prédio onde
funcione seção eleitoral durante o tempo necessário à fiscalização, sendo vedada a sua permanência no átrio ou
nas dependências a fim de recepcionar o eleitor.
Art. 3º. Determinar à autoridade policial que adote as medidas cabíveis para o cumprimento da presente portaria.
Art. 4º. A presente portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Pendências/RN, 24 de Outubro de 2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
PORTARIA Nº 004/2019 - 47ª ZE
Dispõe sobre o exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral nas Eleições para os cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de Alto do Rodrigues/RN, na 47ª Zona eleitoral, acerca da fiscalização e dá
outras providências;
O Exmo. Sr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, MM. Juiz da 47ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, e ainda,
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 9.504 e a Resolução n.º 23.457/2015, que estabelecem normas relativas
ao poder de polícia do Juiz Eleitoral na fiscalização da Propaganda Eleitoral para as Eleições 2016;
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:
Luís Cláudio Bezerra Rodrigues – Matrícula nº 60001928;
Gilmar dos Santos Silveira – Matrícula nº 60001666.
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 a atos em
desconformidade com a legislação eleitoral, para tanto podendo apreender equipamentos de quaisquer 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 nº 13/2018
– CRE/RN.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pendências/RN, 24 de Outubro de 2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
PORTARIA Nº 005/2019 - 47ª ZE
Dispõe sobre a fixação do valor de multa a ser aplicada em caso de mesário faltoso nas Eleições para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Alto do Rodrigues/RN, na 47ª Zona eleitoral;
O Juiz Eleitoral da 47ª Zona, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, no uso das suas atribuições legais, e
ainda,
CONSIDERANDO a possibilidade de ausência de mesários, devidamente convocados para compor mesa
receptora de votos ou de justificativas eleitorais no âmbito da 68ª Zona Eleitoral, nas eleições 2018;
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CONSIDERANDO que o serviço de mesário é ato cívico, além de relevante e obrigatório, conforme estabelecem
os artigos 120, 124 e 379 do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO que o mesário faltoso poderá solicitar o arbitramento da multa para pagamento, nos termos do
art. 124, § 1º do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO a base de cálculo para aplicação de multas eleitorais prevista do art. 85, da Resolução/TSE nº
21.538/2003.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar o valor da multa, ao mesário faltoso que solicitar seu arbitramento, em R$ 35,14 (trinta e cinco reais
e catorze centavos) por ausência aos trabalhos nas eleições.
Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as demais normas que lhe forem contrárias.
Pendências/RN, 24 de Outubro de 2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
PORTARIA Nº 006/2019 - 47ª ZE
Dispõe sobre o auxílio ao direito de sufrágio do eleitor, bem como acesso e permanência nos locais de votação,
e dá outras providências para a garantia do sigilo do voto e bom andamento dos trabalhos no dia do pleito das
Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Alto do Rodrigues/RN, na 47ª Zona eleitoral;
O Exmo. Sr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, MM. Juiz da 47ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, e ainda,
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 14, caput, da Constituição Federal de 1988 e o art. 103, inc. II, da Lei
n.º 4.737/1965, sobre o sigilo do voto;
CONSIDERANDO o exposto na Resolução TSE n.º 23.456/2015, referente às tarefas que são necessárias para
dar um bom andamento ao pleito;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de apresentação de documento oficial com foto pelo eleitor no dia da
votação, na forma do artigo 46, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.456/2015;
CONSIDERANDO a necessidade de salvaguardar o direito e sigilo do voto, princípios que devem ser
harmonizados para o efetivo exercício da cidadania;
CONSIDERANDO a necessidade de clareza e objetividade nos trabalhos eleitorais e no desenvolvimento
tranquilo e probo das eleições gerais em 2016;
CONSIDERANDO que a legislação eleitoral em vigor, em especial o Código Eleitoral e a Resolução TSE n°
23.456/2015, preveem a possibilidade de impugnação à identidade do eleitor no decorrer dos trabalhos de
votação;
CONSIDERANDO a necessidade, proeminente nesta Zona, de se estabelecer diretrizes, com base na atual
legislação eleitoral, para nortear os procedimentos referentes à impugnação à identidade do eleitor;
CONSIDERANDO a necessidade de providências que facilitem aos portadores de necessidades especiais e
idosos com dificuldade de locomoção o acesso a todos as etapas do processo eleitoral, em harmonia com as
normas de inclusão previstas na CF/88;
CONSIDERANDO os casos de arregimentação de pessoas, no interior de seções eleitorais, verificados nas
Eleições anteriores, e para se evitar o incitamento entre coligações adversárias, que impede a normalidade do
pleito;
CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Eleitoral tomar as providências necessárias visando à ordem e à presteza
do Serviço Eleitoral, nos termos do art. 35, IV, do Código Eleitoral Brasileiro;
RESOLVE:
Art. 1º Para votar, o eleitor deve obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto.
§ 1º São documentos oficiais para comprovação da identidade do eleitor:
I – via digital do título de eleitor (e-Título) ou do Documento Nacional de Identidade (DNI);
II – carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, inclusive
carteira de categoria profissional reconhecida por lei;
III – certificado de reservista;
IV – carteira de trabalho;
V – carteira nacional de habilitação;
§ 2º Não será admitida a certidão de nascimento ou casamento como prova de identidade do eleitor no momento
da votação.
§ 3º Não serão aceitas como justificativas para a ausência de documento oficial com foto do eleitor, alegações de
“não ter conhecimento da exigência”, “esquecimento”, “falta de tempo hábil para providenciar o documento”, “o
fato de que todos se conhecem no interior”, “existência de identificação biométrica”, entre outros pretextos.
§ 4º Existindo dúvida quanto à identidade do eleitor, mesmo que esteja portando título de eleitor e documento
oficial, o Presidente da Mesa Receptora de Votos deverá interrogá-lo sobre os dados do título, documento oficial
ou do caderno de votação; em seguida, deverá confrontar a assinatura constante desses documentos com
aquela feita pelo eleitor na sua presença e mencionar na ata a dúvida suscitada.
§ 5º Somente será admitida impugnação à identidade do eleitor no caso de haver dúvida quanto à identificação
do eleitor.
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§ 6º Tendo em vista a impossibilidade do Juiz Eleitoral em atender presencialmente todas as impugnações que
porventura surgirem, fica delegada competência ao presidente da mesa receptora para decidir acerca das
impugnações à identidade do eleitor, nos moldes desta portaria;
§ 7º Nos termos do artigo 7º da Resolução nº 23.537/2017, a via digital do título de eleitor somente poderá ser
utilizada pelos eleitores que tenham biometria registrada na Justiça Eleitoral, consultado a partir da plataforma do
aplicativo específico, não devendo ser aceita a partir da exibição de mera foto ou print de tela do celular;
Art. 2º A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da Mesa Receptora de Votos, pelos
fiscais ou por qualquer eleitor, será admitida de forma verbal ou por escrito, mediante preenchimento de
formulário próprio disponível na seção eleitoral, antes do eleitor ser admitido a votar.
Parágrafo único. O eleitor que tiver sua identidade impugnada, só poderá votar após haver decisão quanto à
impugnação apresentada.
Art. 3° Somente poderão permanecer no recinto da Mesa Receptora os seus membros, um fiscal de cada partido
político ou coligação e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor. É vedado aos fiscais de partidos
políticos a padronização do vestuário, bem como qualquer tipo de propaganda, devendo apenas serem
identificados pelo crachá.
§ 1º Não será permitida a entrada de acompanhantes na seção eleitoral, excetuando as situações previstas
nesta portaria.
§ 2º Fica vedada a permanência de eleitores que já concluíram o processo de votação no átrio dos locais onde
funcionam as mesas receptoras de votos, sendo que a insistência do cidadão em permanecer no recinto poderá
caracterizar os crimes de desobediência (artigo 347 do Código Eleitoral) e “boca de urna” (art. 39, § 5º, inciso II,
da Lei 9.504/97).
Art. 4º. O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verificando ser imprescindível que o eleitor com
necessidades especiais seja auxiliado por pessoa de sua confiança para votar, autorizará o ingresso dessa
segunda pessoa, com o eleitor, na cabina, podendo esta, inclusive, digitar os números na urna.
§ 1º Consideram-se portadores de necessidades especiais, para fins de contar com auxílio de pessoa de sua
confiança, para o exercício do voto:
os que não possuem membros superiores;
II – os que não possuem os dedos;
III – os que estiverem com os membros superiores engessados;
IV – os que, por alguma enfermidade, não possuam o controle do movimento das mãos;
V – os que possuem sequelas provenientes de aneurismas, AVC, trombose ou quaisquer outros males que
impliquem em impedimento motor dos membros superiores;
§ 2º Os eleitores com necessidades especiais poderão contar com o auxílio referido no caput deste artigo ainda
que não o tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral ou ainda que não esteja inscrito em seção eleitoral
especial.
§ 3º Deverá ser garantida prioridade de acesso às urnas de votação ao eleitor portador de necessidades
especiais, respeitando-se, em todo caso, a ordem estabelecida na Resolução do TSE que disciplina a matéria.
§ 4º A pessoa que auxiliará o eleitor com necessidades especiais não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral,
de partido político, coligação ou candidato.
§ 5º A assistência de outra pessoa ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida de que trata este artigo
deverá ser consignada em ata.
Art. 5º Os eleitores com deficiência visual devem ser encaminhados ao Presidente da Mesa Receptora de votos
à frente da urna eletrônica, sendo-lhe indicada a tecla universal (tecla n.º 05), mediante a aposição do seu dedo
indicador sobre a mesma, momento em que o Presidente da Mesa deverá liberar a tela no micro terminal,
possibilitando ao eleitor o exercício do voto.
Art. 6º Os eleitores com crianças de colo e na faixa etária de até 4 (quatro) anos poderão levá-las até a cabine de
votação, não sendo permitido aos infantes a digitação do voto do eleitor.
Parágrafo único. As crianças acima de 4 (quatro) anos devem aguardar sentadas junto à mesa receptora de
votos ou com pessoa de confiança do eleitor.
Art. 7º. Na cabina de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas,
filmadoras, equipamento de radiocomunicação, ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto,
devendo ficar retidos na Mesa Receptora enquanto o eleitor estiver votando.
§ 1º Quando do exercício do direito de sufrágio, encontrando-se o eleitor na posse de qualquer dos aparelhos
referidos no caput desse artigo, deverá ser orientado pelo Presidente da Mesa a desligá-lo(s) e entregá-lo(s) à
autoridade competente.
§ 2º Caso o eleitor não queira proceder da maneira disposta no caput deste artigo, será advertido pelo
Presidente da Mesa que a insistência na recusa poderá caracterizar o crime de desobediência previsto no artigo
347 do Código Eleitoral.
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
Art. 9° Encaminhe-se cópia desta Portaria aos partidos políticos, ao Ministério Público Eleitoral e aos mesários
que atuarão no dia do pleito.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Pendências/RN, 24 de Outubro de 2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
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PORTARIA Nº 007/2019 - 47ª ZE
Dispõe sobre a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral utilizados em
carreatas, caminhadas, passeatas e reuniões nas Eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
município de Alto do Rodrigues/RN, na 47ª Zona eleitoral;
O Exmo. Sr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, MM. Juiz da 47ª Zona Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, e ainda
CONSIDERANDO o que estabelece os arts. 39 da Lei nº 9.504/1997 e 11 da Resolução TSE nº 23.457/2015,
que tratam sobre realização de ato de propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas
eleições;
CONSIDERANDO a vedação de uso de equipamentos de som nas proximidades de sedes dos poderes
executivo e legislativo, dos tribunais judiciais, de hospitais e casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas e
igrejas, quando em funcionamento;
RESOLVE:
Art. 1º Fica proibida permanentemente a circulação de carros de som e minitrios em carreatas, passeatas ou
caminhadas na Rua Francisco Rodrigues, no município de Alto do Rodrigues/RN desde o seu início até a praça
de alimentação municipal, tendo em vista a localização da Câmara municipal, da Prefeitura e da Maternidade
Maria Rodrigues Melo.
Art. 2º Fica proibida permanentemente a circulação de carros de som e minitrios em carreatas, passeatas ou
caminhadas na Rua Ângelo Varela, no município de Alto do Rodrigues/RN desde as imediações do Mercado
Público até as imediações da agência da Caixa Econômica Federal, tendo em vista a localização da Câmara
municipal, da Prefeitura e da Maternidade Maria Rodrigues Melo.
Art. 3º. Fica proibida, das 08:00 horas às 18:00 horas, a circulação de carros de som e minitrios em carreatas,
passeatas ou caminhadas na Rua Ângelo Varela, desde as imediações da agência da Caixa Econômica Federal
até as imediações do restaurante Venezza Grill, tendo em vista a localização da Escola Municipal Francisco de
Oliveira Melo.
Art. 4º Não se consideram reuniões as aglomerações e atos preparatórios que antecedem carreatas, passeatas
ou caminhadas.
Art. 5º Não é permitida a circulação de carros de som e minitrios para o anunciar realização de eventos eleitorais.
§ 1º Consideram-se eventos eleitorais a realização de carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões ou comícios.
Art. 6º Os carros de som e minitrios a serem utilizados nos eventos eleitorais dos candidatos deverão
comparecer previamente ao Cartório eleitoral para medição da pressão sonora e verificação da potência nominal
de amplificação, conforme disposto no art. 11, § 3º e 4º da Res. TSE nº 23.457/2015.
Art. 7º Os candidatos devem informar, com 24 horas de antecedência, ao comando de policiamento militar do
município e Cartório eleitoral, a realização de carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões ou comícios.
§ 1º Os eventos eleitorais numerados no caput deste artigo só poderão ocorrer após análise e liberação por parte
do comando de policiamento militar do município.
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
Art. 9º Encaminhe-se cópia desta Portaria aos partidos políticos e ao Ministério Público Eleitoral.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Pendências/RN, 24 de Outubro de 2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral
PORTARIA Nº 008/2019 - 47ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Arthur Bernardo Maia do Nascimento, MM JUIZ ELEITORAL da 47ª Zona eleitoral do
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1°. Nomear os cidadãos abaixo relacionados, para compor a Comissão Especial de Transporte e
Alimentação, no âmbito desta Zona Eleitoral, para atuar nas eleições municipais deste ano:
GILMAR DOS SANTOS SILVEIRA;
FABIO CRISTIANO DO NASCIMENTO ALVES;
LUCIA DE FATIMA CHAVES REGO.
Art. 2°. Caberá a Comissão Especial de Transporte e Alimentação, sob a supervisão do Juiz Eleitoral e do Chefe
de Cartório desta Zona, fazer o planejamento e elaboração das rotas de transporte gratuito de eleitores para dia
do pleito e fazer a coordenação e supervisão da atuação dos motoristas encarregados de realizar o transporte
gratuito de eleitores, bem como elaborar o roteiro dos veículos que funcionarão na prestação de apoio no
Cartório Eleitoral e Pontos de Apoio no dia do pleito e outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Juiz
Eleitoral.
Art. 3°. A Comissão Especial de Transporte e Alimentação funcionará no Cartório Eleitoral no município de
Pendências e no Ponto de Apoio do município de Alto do Rodrigues.
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Art. 4°. O Juiz Eleitoral poderá delegar poderes a pessoas que estiverem a serviço da Justiça Eleitoral para
auxiliar à Comissão Especial de Transporte e Alimentação no desempenho de suas atribuições no dia do pleito
eleitoral.
Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Pendências/RN, 24 de Outubro de 2019.
Arthur Bernardo Maia do Nascimento
Juiz Eleitoral

53ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

AÇÃO PENAL Nº 382-13.2013.6.20.0053
PROTOCOLO Nº 9187/2013
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: ARLINDO LOPES DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ AGAPTO DE ASSUNÇÃO NETO (OAB/RN 12041)
ATO ORDINATÓRIO
1) Nos termos da Portaria 53ªZE/RN nº 001/2019, artigo 1º, item 3, e de ordem do Exmo. Dr. MICHEL
MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ªZE/RN, fica aprazada a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO para o dia 11 de dezembro de 2019 às 13h30min no Fórum da Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
A) Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
B) Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
C) Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
D) Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo
que a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
E) Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
F) Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) Serão INTIMADOS(AS) para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Dado e passado nesta cidade de Tangará/RN aos 05 (cinco) dias de novembro de 2019.
Handrick Dutra de Mello Nunes
Chefe de Cartório da 53ª ZE/RN
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AÇÃO PENAL Nº 572-73.2013.6.20.0053
PROTOCOLO Nº 9282/2013
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: VIRGÍNIA CÉLIA COSTA CANINDÉ
DEFENSOR DATIVO: FRANCISCO WILKER CONFESSOR (OAB/RN 11.882)
ATO ORDINATÓRIO
1) Nos termos da Portaria 53ªZE/RN nº 001/2019, artigo 1º, item 3, e de ordem do Exmo. Dr. MICHEL
MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ªZE/RN, fica aprazada a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO para o dia 11 de dezembro de 2019 às 14h no Fórum da Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
A) Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
B) Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
C) Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
D) Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo
que a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
E) Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
F) Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) Serão INTIMADOS(AS) para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Dado e passado nesta cidade de Tangará/RN aos 05 (cinco) dias de novembro de 2019.
Handrick Dutra de Mello Nunes
Chefe de Cartório da 53ª ZE/RN
AÇÃO PENAL Nº 586-57.2013.6.20.0053
PROTOCOLO Nº 9170/2013
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JUCILEIDE CARLA DA SILVA
ADVOGADO: PATRESE CARVALHO DOS SANTOS (OAB/RN 10.741)
ATO ORDINATÓRIO
1) Nos termos da Portaria 53ªZE/RN nº 001/2019, artigo 1º, item 3, e de ordem do Exmo. Dr. MICHEL
MASCARENHAS SILVA, juiz eleitoral desta 53ªZE/RN, fica aprazada a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO para o dia 11 de dezembro de 2019 às 14h30min no Fórum da Comarca de Tangará.
Consoante procedimento previsto no Direito Processual Penal, fica estabelecido o que segue:
A) Na ocasião o(s) réu(s) poderá(ão) confirmar a aceitação expressa, aceitar ou não, eventual proposta de
suspensão condicional do processo. Caso não seja aceita, ou não ofertada, proceder-se-á com a instrução
completa.
B) Na AIJ, serão ouvidas as pessoas arroladas, realizado(s) o(s) interrogatório(s) do(s) réus(s), concluída a
instrução e apresentadas as alegações finais orais, seguindo de logo indeferido qualquer pedido de prazo para
memoriais escritos.
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C) Intimado o réu, pessoalmente ou por seu advogado constituído, via Sistema, e não comparecendo; ou não
localizado no endereço informado, sendo considerado presumidamente intimado, nos termos do artigo 367 do
CPP, e não comparecendo, não será realizado o seu interrogatório, sendo a sua ausência entendida como
manifestação em não desejar ser interrogado, não sendo cabível a sua condução coercitiva.
D) Réus e outras pessoas que residam em outra ZE terão seu(s) interrogatório(s) e oitiva(s) deprecadas, sendo
que a expedição de Deprecatas não suspende a instrução. Logo, expedidas as Precatórias, serão ouvidas em
audiência as pessoas que residirem na ZE.
E) Pedidos de reaprazamento serão apreciados em audiência, sendo indeferidos os meros pedidos sem
comprovação prévia e documental da impossibilidade. Argumentos de colisão entre datas de audiências, por
parte dos advogados constituídos, somente serão acatados com a prova documental da publicação e intimação,
em outro juízo, anterior as deste. Sendo indeferido eventual pedido de reaprazamento e não estando presente o
advogado constituído, no ato será nomeado dativo ao réu.
F) Na impossibilidade de comparecimento, por parte de advogados dativos, será nomeado outro no ato.
2) Serão INTIMADOS(AS) para que compareçam ao ato:
A) O(A)(s) ré(u)(s), por seu advogado, via Sistema, (ou pessoalmente se for advogado dativo ou defensor
público), para que, se assim desejar(em), compareça(m) a fim de ser(em) interrogado(a)(s) e acompanhar(em)
todos os atos do processo, exercendo seu direito de presença e de autodefesa;
B) Pessoalmente a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arroladas pela acusação e pela defesa;
C) O(s) advogado(s) do(s) réu(s) via Sistema (ou pessoalmente se for dativo ou defensor público); e
D) O Ministério Público de modo pessoal.
3) CARTAS PRECATÓRIAS: Réus, vítimas e as testemunhas que residirem em outras Zonas Eleitorais terão
seu(s) interrogatório(s) ou oitiva(s) deprecadas. Expeçam-se de imediato as Cartas Precatórias. O cumprimento
e retorno dessas Deprecatas serão aguardados até a data da audiência acima aprazada. Não tendo retornado,
será ultimada a instrução e apresentadas as alegações finais orais na AIJ acima aprazada, salvo quando se
tratar de retorno da Precatória para interrogatório, que terá o seu retorno obrigatoriamente aguardado, por ser
disponível apenas para o réu.
Ciência ao MP.
Publique-se no SISTEMA em nome do(a)(s) advogado(a)(s).
Dado e passado nesta cidade de Tangará/RN aos 05 (cinco) dias de novembro de 2019.
Handrick Dutra de Mello Nunes
Chefe de Cartório da 53ª ZE/RN

63ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL
EDITAL N.º 031/2019

O Excelentíssimo Senhor Doutor Edilson Chaves de Freitas, Juiz Eleitoral desta 63ª ZE/Portalegre em
substituição, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra afixada, no Cartório
Eleitoral desta 63ª Zona, relação contendo o nome e o número de inscrição de eleitor(a) requerente de
alistamento, revisão e transferência no período de 16/10/2019 a 31/10/2019, no(s) Município(s) de Portalegre,
Riacho da Cruz e Taboleiro Grande pertencente(s) à 63ª Zona Eleitoral/RN, cujos requerimentos foram
DEFERIDOS por este juízo, conforme relatório expedido no Sistema ELO.
Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso pelos delegados
de partidos políticos, nos termos dos artigos 17 e 18 da Resolução n.º 21.538/2003 – TSE.
E para que ninguém alegue ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o
presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico e no local de costume.
Dado e passado no Cartório Eleitoral da 63ª Zona de Portalegre/RN,
aos 05 (cinco) dias do mês de
novembro de 2019. Eu, ________ Laene de Paiva Rêgo Mesquita (Assistente de Cartório da 63ªZE), preparei e
conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Edilson Chaves de Freitas
Juiz Eleitoral da 63ª Zona
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67ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
Ação Penal Eleitoral nº: 296-92.2016.6.20.0067 – Protocolo: 101.152/2016
Denunciado: MARLEIDE DE LUCENA MORAIS
Advogada: Tiago Alves da Silva OAB/RN 11.971
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os autos de processo de Ação penal em desfavor de MARLEIDE DE LUCENA MORAIS, já qualificada
nos autos, com benefício da suspensão condicional do Processo aceito no prazo de 02(dois) anos, cumpridos
integralmente, com juntada da comprovação nos autos (fls.99 a 113).
Com vista dos autos, interveio no feito o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade do
denunciado, pelo cumprimento integral do período da prova da suspensão condicional do processo (fls.118V).
É o relatório. Decido.
O cumprimento da suspensão condicional do processo, sem a sua revogação, é causa de extinção de
punibilidade. Pelo que consta nos autos, os denunciados cumpriram integralmente as condições impostas.
Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de MARLEIDE DE LUCENA MORAIS pelo seu
integral cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta/RN, 5 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral
Ação Penal Eleitoral nº: 60-43.2016.6.20.0067 – Protocolo: 26.438/2016
Denunciado: ALAYANA MONIKE LINS CELESTINO DO NASCIMENTO
Advogada: Vanessa Rayane Macedo Pereira Freire OAB/RN 10.539
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os autos de processo de Ação penal em desfavor de Alayana Monike Lins Celestino do Nascimento, já
qualificado nos autos, com benefício da suspensão condicional do Processo aceito no prazo de 02(dois) anos,
cumpridos integralmente, com juntada da comprovação nos autos (fls.115 a 126).
Com vista dos autos, interveio no feito o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade do
denunciado, pelo cumprimento integral do período da prova da suspensão condicional do processo (fls.135V).
É o relatório. Decido.
O cumprimento da suspensão condicional do processo, sem a sua revogação, é causa de extinção de
punibilidade. Pelo que consta nos autos, os denunciados cumpriram integralmente as condições impostas.
Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de Alayana Monike Lins Celestino do
Nascimento pelo seu integral cumprimento.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta/RN,5 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de Contas - Processo: 26-34.2017.6.20.0067 - Exercício: 2016
Partido: PSDB - Município de NÍSIA FLORESTA / RN
Advogado: Wilkie Marques Ferreira OAB/RN 324-A
SENTENÇA
Tratam os autos da Prestação de Contas Anuais relativa ao Exercício de 2016 apresentada pelo Partido.
A manifestação técnica de fls. 125 concluiu pela aprovação das contas.
O MP Eleitoral, por sua vez, apresentou a Manifestação de fls. 127 onde opinou pela aprovação das contas
apresentadas.
É o relatório. Decido.
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A presente Prestação de Contas, apresentada mediante Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, referente ao exercício financeiro de 2016, foi examinada nos moldes dispostos na Lei nº 9.096/95 e na
Resolução TSE nº 23.464/2015. No caso em apreço, as contas foram regularmente prestadas, instruídas com os
documentos exigidos pelas normas de regência.
Publicado o edital de ciência, não houve registro de impugnação.
A Unidade Técnica concluiu pela aprovação das contas.
O objetivo da prestação de contas a ser apresentada pelo Partido é de se aferir a obediência aos limites de
gastos, impostos pela legislação eleitoral, verificar a observância das normas tributárias, legitimidade de doações
e formas de arrecadação, aplicação dos recursos e demais formalidades.
O objetivo final é de barrar o abuso do poder econômico.
Demais disso, conforme se depreende da análise técnica e do parecer do MP Eleitoral, não foram detectadas
irregularidades que comprometessem as contas do(a) apresentante em qualquer de seus detalhes, conforme
acima pontuado.
Destaco, ainda, que não foi apresentada impugnação.
Isto posto, em conformidade ao entendimento do Ministério Público Eleitoral e do Relatório Técnico, nos termos
do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, c/c art. 46, inciso I, ambos da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO
PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Anotações no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Nísia Floresta/RN, 04 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral 67ª ZE
NOTICIA-CRIME Nº 7-31.2017.6.0067
Notícia-Crime n.º 7-31.2017.6.20.0067
PROTOCOLO Nº 8854/2016
Indiciados: DAVIDSON CHACON
Advogada: Izabele Ariane Iduino Vieira, OAB/RN 10.889
DECISÃO
Trata-se de Notícia-Crime instaurada para apurar o crime descrito no art.325,327e 355 do Código Eleitoral.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento destes autos por ausência de
indícios mínimos de crime eleitoral.
É o breve relatório. Decido.
Pois bem, assiste razão o(a) Representante do Ministério Público Eleitoral, eis que não há elementos mínimos a
indicar a existência do crime descrito no art.325,327e 355 do Código Eleitoral.
Desse modo, acolho o pedido Ministerial e determino o arquivamento dos autos, ressalvada a possibilidade de
desarquivamento, consoante assinala o art. 18 do Código de Processo Penal.
Feitas as necessárias anotações, arquivem-se, com baixa na distribuição.
Nísia Floresta/RN, 5 de novembro de 2019
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª ZE

ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL 40/2019
E D I T A L – N.º 40/2019
O Doutor Tiago Neves Câmara, MM. Juiz Eleitoral, desta 67ª Zona, Município de Nísia Floresta, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que encontra-se neste
Cartório Eleitoral as relações de todos os eleitores que solicitaram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO E SEGUNDA VIA de título eleitoral, cujos requerimentos foram DEFERIDOS, INDEFERIDOS E
POSTOS EM DILIGÊNCIA, na 67ª Zona no período de 21 de OUTUBRO de 2019 a 4 de NOVEMBRO de 2019.
Do despacho que indeferir o requerimento, caberá recurso interposto pelo eleitor no prazo de cinco dias e, do
que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de dez dias, contados da colocação
da respectiva listagem à disposição dos partidos.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou expedir o presente Edital, que será publicado do
DJE e afixado no lugar de costume, 5(cinco) dia do mês de novembro de 2019. Eu, ____________, Gil Ricardo
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Alves, Chefe de Cartório desta 67ª Zona, o digitei e subscrevi, indo este devidamente assinado pelo MM. Juiz
Eleitoral.
Nísia Floresta/RN, 5 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª ZE/RN
EDITAL 039/2019
EDITAL N.º 039/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Tiago Neves Câmara, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, será realizada no dia 19 do
mês de novembro do ano de dois mil e dezenove às 08:00 horas, na sede deste Juízo, localizada no Cartório
Eleitoral desta 67ª Zona Eleitoral/RN, situado à Rua Wilde do Nascimento, s/n Centro, nesta cidade,
CORREIÇÃO ORDINÁRIA deste Juízo, a ser presidida pelo Juiz Eleitoral desta Zona, podendo todos os que
quiserem ou conhecimento tiverem de alguma queixa ou reclamação a formular, ou da existência de possíveis
irregularidades, ali comparecerem, apresentando publicamente os seus reclamos para a tomada das
providências e medidas legais cabíveis. E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital
que vai assinado por mim, Dr. Tiago Neves Câmara, Juiz(a) da 67ª Zona Eleitoral/RN. Dado e passado nesta
cidade, aos 05 de novembro de 2019.
Nísia Floresta/RN, 5 de novembro de 2019
Tiago neves Câmara
Juiz Eleitoral desta 67ª ZE
PORTARIA 02 2019
PORTARIA N.º 002/2019
O Juiz da 67ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2.º da Resolução n.º
21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
Considerando as disposições contidas no Provimento n.º 6/2015-CRE/RN;
Considerando, ainda, necessidade da permanente fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de Correição Ordinária no Cartório desta 67ª Zona Eleitoral, no dia 19/11/2019,
no horário compreendido entre 8h e 14h.
Art. 2º Designar o servidor Gil Ricardo Alves, para secretariar os trabalhos da correição.
Art. 3º Não haverá suspensão, enquanto durar a correição, dos prazos processuais e o atendimento ao público,
em virtude do horário de correição não prejudicar o horário de atendimento ao público externo, regulamentado
pela Portaria-Conjunta PRES/CRE n. 11/2016.
Art. 4º Determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que os processos que se encontrem
com carga aos advogados e ao Representante do Ministério Público Eleitoral sejam devolvidos ao Cartório
Eleitoral até o dia 18/11/2019, 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.
Nísia Floresta/RN, 5 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona Eleitoral
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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