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TRIBUNAL
DECISÕES DA CORTE
ACÓRDÃOS

Recurso Eleitoral Nº 123-52.2016.6.20.0040 - Classe 30ª
Recorrente(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
Recorrido(s): ERICA RAIARA DA SILVA
ADVOGADOS VINCULADOS: Antonia Erica de Freitas Morais, Richeliau Rouky Regis Raulino e sem Advogado.
RECURSO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA ELEITORAL - EXISTÊNCIA DE VÍNCULO - MUNICIPALIDADE ELEMENTOS DE PROVA - MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DA CORTE - VÍNCULO FAMILIAR - ACEITAÇÃO
- JURISPRUDÊNCIA DO TSE - ALINHAMENTO - COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO - ACEPÇÃO AFETIVAFAMILIAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO.
A comprovação do domicílio eleitoral, para fins de alistamento ou transferência, faz-se mediante a apresentação
de documentos que atestem a residência do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar
ou comunitário com a localidade onde deseja exercer o direito do voto.
No caso dos autos, os elementos de prova (cópia de fatura da Companhia Energética do Rio Grande do Norte
em nome de seu avô) atestam a existência dos vínculos necessários à configuração do conceito de domicílio
eleitoral.
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Ressalte-se ter esta Egrégia Corte Regional passado a admitir o vínculo familiar como uma de suas acepções,
alinhando agora o entendimento anteriormente adotado à jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral
sobre a matéria.
É de se reconhecer a prova constante nos autos suficiente à outorga à recorrida do direito ao alistamento
eleitoral pretendido, tal qual reconhecido em sentença, haja vista a comprovação oportuna do domicílio eleitoral,
em sua acepção afetiva-familiar.
Conhecimento e desprovimento do recurso.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade,
com a ressalva pessoal do juiz Ricardo Tinoco, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, em DESPROVER o recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do
relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal(RN), 05 de novembro de 2019. (Data de julgamento)
JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES - RELATORA
Recurso Eleitoral Nº 6-61.2016.6.20.0040 - Classe 30ª
Recorrente(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - MUNICIPAL (SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN)
Recorrido(s): YAGATA NATASHA DE OLIVEIRA ALVES
ADVOGADOS VINCULADOS: Richeliau Rouky Regis Raulino e sem Advogado.
RECURSO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA ELEITORAL - EXISTÊNCIA DE VÍNCULO - MUNICIPALIDADE ELEMENTOS DE PROVA - MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DA CORTE - VÍNCULO FAMILIAR - ACEITAÇÃO
- JURISPRUDÊNCIA DO TSE - ALINHAMENTO - COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO - ACEPÇÃO AFETIVAFAMILIAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO.
A comprovação do domicílio eleitoral, para fins de alistamento ou transferência, faz-se mediante a apresentação
de documentos que atestem a residência do eleitor ou a existência de vínculo profissional, patrimonial, familiar
ou comunitário com a localidade onde deseja exercer o direito do voto.
No caso dos autos, os elementos de prova (cópia de fatura da Companhia Energética do Rio Grande do Norte
em nome de seu genitor) atestam a existência dos vínculos necessários à configuração do conceito de domicílio
eleitoral, notadamente quando corroborados pela circunstância de a eleitora, à época dos fatos, ser menor de
idade e ter presumivelmente o mesmo domicílio que seu genitor.
Ressalte-se ter esta Egrégia Corte Regional passado a admitir o vínculo familiar como uma de suas acepções,
alinhando agora o entendimento anteriormente adotado à jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral
sobre a matéria.
É de se reconhecer a prova constante nos autos suficiente à outorga à recorrida do direito ao alistamento
eleitoral pretendido, tal qual reconhecido em sentença, haja vista a comprovação oportuna do domicílio eleitoral,
em sua acepção afetiva-familiar.
Conhecimento e desprovimento do recurso.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade,
em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em DESPROVER o recurso, mantendo a
sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente decisão.
Anotações e comunicações.
Natal(RN), 05 de novembro de 2019. (Data de julgamento)
JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES - RELATORA
Processo 0600982-71.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600982-71.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
RICARDO TINOCO DE GOES ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DANIEL CIRILO ALVES FERREIRA DEPUTADO FEDERAL, DANIEL CIRILO
ALVES FERREIRA ADVOGADO : JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF31816
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - CANDIDATO - DEPUTADO FEDERAL - IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
Na linha dos precedentes deste Tribunal, a falta de assinatura do candidato e do contador no extrato da
prestação de contas e a ausência de extrato completo, válido definitivo de conta bancária aberta em nome de
candidato, afiguram-se como impropriedades meramente formais, uma vez que não representam prejuízo
àanálise e credibilidade das contas apresentadas.
A ausência de informações relacionadas às contas bancárias abertas em nome do candidato retrata
irregularidade formal, que não compromete a higidez e confiabilidade das contas como um todo, quando
constatado pelo órgão técnico, por meio da consulta aos extratos eletrônicos, a inexistência de qualquer
movimentação financeira, devendo a omissão ser objeto apenas de aposição de ressalvas.
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A teor do art. 77, II, da resolução de regência, devem ser julgadas aprovadas com ressalvas as contas, quando
constatadas falhas não comprometam a sua regularidade.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade,
em dissonância com os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e da Comissão de Análise de Contas
Eleitorais - CACE, em APROVAR COM RESSALVAS as contas do candidato DANIEL CIRILO ALVES
FERREIRA, referente àcampanha ao cargo de Deputado Federal nas Eleições 2018, nos termos do voto do
relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal, 4 de novembro de 2019.
Juiz RICARDO TINOCO DE GOES Relator
Processo 0601143-81.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601143-81.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATORA:
JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA ASSUNTO: [Prestação de Contas - De
Candidato, Cargo - Deputado Estadual] REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA SONETH DA SILVA FERREIRA
GOMES DEPUTADO ESTADUAL, MARIA SONETH DA SILVA FERREIRA GOMES 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
ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - 2018 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS - APÓS PARECER TÉCNICO - INEXISTÊNCIA DE
JULGAMENTO - PRECEDENTES - REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - EXTRATO - AUSÊNCIA
DE ASSINATURA - NATUREZA FORMAL - EXAME DAS CONTAS - GRAVIDADE INEXISTENTE - RECURSOS
PRÓPRIOS - DOAÇÃO - PATRIMÔNIO DECLARADO - REGISTRO DE CANDIDATURA- VALOR DOADO
SUPERIOR - SANEAMENTO DA INCONSISTÊNCIA - OPORTUNIDADES - REGULARIZAÇÃO ADEQUADA INOCORRÊNCIA - DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS - INEXISTÊNCIA - CAPACIDADE ECONÔMICA ARGUIDA FALTA DE PROVA - CONTROLE EFETIVO DAS CONTAS - EXISTÊNCIA DE ÓBICE - IRREGULARIDADE
GRAVE - PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA - DETRIMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAMPANHA
ELEITORAL - PERÍODO POSTERIOR - DESPESA CUSTEADA COM FEFC - IRREGULARIDADE PROPORÇÃO DO PERÍODO EXTRAPOLADO - 13,11% - VÍCIO IRRELEVANTE - TOTAL DAS DESPESAS
DECLARADAS - 0,63% - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PERSISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE GRAVE - ART. 73, III, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - RECURSOS PÚBLICOS EMPREGO IRREGULAR - DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL - ART. 82, CAPUT , E §§1º e 2º, DA
RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - DESAPROVAÇÃO.
" Rejeita-se a preliminar de preclusão, tendo em vista entendimento firmado no âmbito deste Colegiado no
sentido da admissão de documentação juntada após o prazo previsto na Resolução de regência, desde que ela
tenha ocorrido antes da realização do julgamento do feito" (PC nº 060108833, rel. Juiz Ricardo Tinoco de Góes,
DJE 26/08/2019; PC nº 060106842, rel. Wladimir Soares Capistrano, DJE 16/09/2019).
No tocante àausência de assinatura da candidata no documento contábil Extrato da Prestação de Contas Final,
éde se reconhecer sua natureza formal, por se tratar de descumprimento de norma técnica que não afetou, no
mérito, o exame das contas sob julgamento.
Resta pacificado nesta Corte, àluz do preconizado no art. 30, §2º-A, da Lei nº 9.504/97, o entendimento segundo
o qual não se deve atribuir àfalta da assinatura do candidato, quando analisada isoladamente, nota de gravidade,
pois, repita-se, a análise técnico-contábil não foi prejudicada, de maneira a conduzir àaposição de ressalvas.
Precedentes.
Éde se reconhecer a persistência da irregularidade consistente na doação de recursos próprios da candidata
para a sua campanha, em montante que supera o patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura,
mormente quando se constata que, nada obstante as diversas oportunidades concedidas para o saneamento da
inconsistência, a candidata não se desincumbiu do ônus de regularizar adequadamente a sua prestação de
contas com a apresentação de elementos de prova idôneos da capacidade econômica arguida, tais como
contracheque ou declaração de imposto de renda.
Quando constatado que os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado
por ocasião do registro de candidatura, e não restando demonstrada documentalmente a origem desses
recursos, evidencia-se a existência de óbice ao controle efetivo pela Justiça Eleitoral sobre as contas de
campanha apresentadas, prejudicando sobremaneira a transparência e confiabilidade das informações
prestadas.
Não havendo nos autos prova da capacidade econômica e financeira da candidata, éde se reconhecer como
irregularidade grave a doação de recursos próprios em favor de sua campanha, em detrimento do princípio da
transparência, que deve reger as prestações de contas eleitorais.
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Quanto àdespesa custeada com valores do FEFC, após o período de campanha eleitoral, esta Corte tem
reconhecido a irregularidade de despesas cuja vigência da contratação ultrapassa a data do pleito, na proporção
do período extrapolado.
Na espécie, a irregularidade, tomando-se em conta o número de dias do contrato - com abrangência apenas
parcial fora do período permitido pela resolução regente - representa o percentual de 13,11% do valor total da
despesa em comento, cabendo, desta feita, a devolução do montante de R$ 170,49 ao Tesouro Nacional.
O referido valor (R$ 170,49), quando comparado ao valor total das despesas declaradas nas contas em exame,
representa o percentual de 0,63%, a permitir a mitigação da falha, àluz dos postulados da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A existência de irregularidade material grave na prestação de contas sob exame, o que, àluz de um juízo de
proporcionalidade e razoabilidade, conduz àdesaprovação das contas, a teor do comando inserto no art. 77, III,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Reconhecido o emprego irregular de recursos oriundos de fundo público de financiamento de campanha,
incondicional a devolução ao Tesouro Nacional, pelo prestador de contas, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, do valor correspondente a R$ 170,49 (cento
e setenta reais e quarenta e nove centavos), com as devidas atualizações, na forma do art. 82, caput, e §§1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Desaprovação das contas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria de
votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em desaprovar as contas de
campanha apresentadas por MARIA SONETH DA SILVA GOMES, candidata não eleita ao cargo de Deputado
Estadual nas Eleições Gerais de 2018, devendo a candidata devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 170,49
(cento e setenta reais e quarenta e nove centavos), feita a atualização monetária e aplicados os juros moratórios
cabíveis, nos termos do voto da relatora e das notas de julgamento, partes integrantes da presente decisão.
Anotações e comunicações. Vencidos o Juiz Fernando de Araújo Jales Costa e o Desembargador Cornélio Alves
de Azevedo Neto.
Natal/RN, 5 de novembro de 2019.
Juíza Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira Relatora
Processo 0600949-81.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600949-81.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATORA:
JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA ASSUNTO: [Prestação de Contas - De
Candidato, Cargo - Deputado Estadual] REQUERENTE: ELEICAO 2018 SAMARA FRANCIONE DA SILVA
ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL, SAMARA FRANCIONE DA SILVA ARAUJO Advogado do(a)
REQUERENTE: WHANDERLEY ALESSANDRO COSTA SILVA - RN16460
ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - 2018 - CANDIDATO - DEPUTADO ESTADUAL - OMISSÃO DE
RECEITA - DOAÇÃO ESTIMÁVEL - OUTRO CANDIDATO - ART. 9º, §10, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº
23.553/2017 - VIOLAÇÃO - DOAÇÕES RECEBIDAS - REGISTRO - DETERMINAÇÃO - PREJUÍZO - HIGIDEZ
DAS CONTAS - PERCENTUAL RELEVANTE - 23,63% DA ARRECADAÇÃO - CONFIABILIDADE
COMPROMETIDA - COMBUSTÍVEIS - GASTOS - LIMITE LEGAL - EXTRAPOLAÇÃO - 20% ADMITIDO QUANTIA EXCEDENTE - R$ 900,00 - RECURSOS DO FEFC - DEVOLUÇÃO AO TESOURO - NECESSIDADE ART. 82, §§1º E 2º, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE MITIGAÇÃO IMPOSSÍVEL - VALOR PERCENTUAL EXPRESSIVO - IRREGULARIDADES GRAVES E
INSANÁVEIS - DESAPROVAÇÃO.
Na espécie, verificou-se a existência de doação estimável em dinheiro em favor da prestadora de contas,
realizada por outro candidato, devidamente registrada no balanço contábil deste último, mas não declarada pela
requerente, em violação do art. 9º, §10, da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Diante de expresso comando normativo determinando o registro de todas as doações recebidas, inclusive
aquelas de natureza estimável e oriundas de outros candidatos, éevidente o prejuízo àtransparência e higidez
das contas quando se constata tais omissões na escrituração contábil.
Destaque-se ter a irregularidade em apreço, por si só, representado 23,63% de toda a arrecadação de
campanha, em ordem a ostentar gravidade hábil a comprometer a confiabilidade das contas, além de
corresponder a percentual elevado dos recursos amealhados em prol da candidatura, aspectos que inviabilizam
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins de mitigação do vício.
Relativamente àextrapolação do limite legal de gastos com combustíveis verificou-se a existência de despesas
com locação de veículos além do limite legal de 20% admitido. Restou ainda assentado que a quantia excedente
ao percentual autorizado pela norma de regência corresponde a R$ 900,00 (novecentos reais), a constituir
utilização irregular de recursos do FEFC. Logo, em face de tal constatação, impõe-se, necessariamente, a
devolução deste montante ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§1º e 2º, da Resolução/TSE nº
23.553/2017.
Pelas mesmas razões aplicadas àprimeira falha, não se mostra razoável e proporcional a mitigação do vício em
comento, haja vista sua gravidade e expressividade percentual em relação às demais despesas de campanha.
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O caso concreto impõe reconhecer a existência de irregularidades graves e insanáveis, com inegável efeito
negativo na higidez e transparência das contas, o que, àluz de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade,
conduz àsua desaprovação, a teor do comando inserto no art. 77, III, da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Verificada a destinação indevida de recursos do FEFC (R$ 900,00), impositiva éa devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, em virtude de
expressa determinação do art. 82, §1º, da Resolução/TSE nº 23.553/2017, devendo incidir juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a
ser recolhido, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, nos termos do §2º do
mesmo artigo.
Desaprovação das contas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade,
em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial, em
DESAPROVAR as contas de campanha de SAMARA FRANCIONE DA SILVA ARAÚJO, candidata não eleita ao
cargo de Deputado Estadual nas Eleições Gerais de 2018, devendo a candidata devolver ao Tesouro Nacional o
valor de R$ 900,00 (novecentos reais), feita a atualização monetária e aplicados os juros moratórios cabíveis,
nos termos do voto da relatora, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal/RN, 4 de novembro de 2019.
Juíza Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira Relatora
Processo 0601150-73.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601150-73.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
RICARDO TINOCO DE GOES ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
REQUERENTE:PAULO CESAR PEREIRA ADVOGADO: ROMULO BORSATTO FONSECA - RN16103, DIEGO
HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA - RN6615
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - CANDIDATO - DEPUTADO FEDERAL - IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESAPROVAÇÃO.
Na linha dos precedentes deste Tribunal, a ausência de extrato completo, válido definitivo de conta bancária
“Outros Recursos” afigura-se como impropriedade meramente formal, uma vez que não representa prejuízo
àanálise e credibilidade das contas.
Conforme precedente desta Corte, a não comprovação da transferência ao órgão partidário competente das
sobras de campanha, em infração ao disposto no art. 53, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, constitui
omissão relevante, podendo, no entanto, sua repercussão ser relativizada diante da notória inexpressividade do
seu valor no caso concreto.
Considerando o ínfimo valor das operações bancárias que ocasionaram divergências na movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (em violação ao art. 56,
I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017), entende-se que a omissão em referência não se
traduz em irregularidade capaz de comprometer a higidez e credibilidade das contas como um todo.
A ausência de gasto eleitoral obrigatório, na forma estimada ou financeira, com a contratação de profissional de
contabilidade para o acompanhamento da arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais de
campanha, exigida pelo §4º, art. 48 da Resolução TSE nº 23.553/2017, configura falha grave, pois prejudica a
confiabilidade das contas apresentadas, de modo a acarretar a sua desaprovação.
A teor do art. 77, III, da resolução de regência, devem ser julgadas desaprovadas as contas, quando constatadas
falhas que comprometam a sua regularidade.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade,
em consonância com os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e da Comissão de Análise de Contas
Eleitorais - CACE, em DESAPROVAR as contas do candidato PAULO CÉSAR PEREIRA, referente àcampanha
ao cargo de Deputado Federal nas Eleições 2018, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente
decisão. Anotações e comunicações.
Natal, 4 de novembro de 2019.
Juiz RICARDO TINOCO DE GOES Relator
Processo 0601042-44.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601042-44.2018.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR: DES. CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 MARTA MARIA DA
SILVA DEPUTADO FEDERAL, MARTA MARIA DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: SANDERSON
LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA FILHO - RN6263, MONICK
EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA - RN11746, RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES - RN7864,
FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - RN16190, RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES - RN13273,
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EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA - RN11641, CAIO FREDERICK DE FRANCA
BARROS CAMPOS - RN16540, EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RN16536, CAIO DE PAULA SILVA RN15485, BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO - RN13056, KENNEDY LAFAIETE FERNANDES
DIOGENES - RN005786
PRESTAÇÃO DE CONTAS –ELEIÇÕES 2018 –CANDIDATO –DEPUTADO FEDERAL –OBSERVÂNCIA DAS
REGRAS ATINENTES ÀARRECADAÇÃO E GASTO DE RECURSOS NA CAMPANHA ELEITORAL –
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES –APROVAÇÃO.
Contas apresentadas em observância às regras que dispõem acerca da arrecadação e gasto de recursos na
campanha eleitoral, notadamente o disposto na Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE n.º 23.553/2017, sem que
tenha sido comprovada nenhuma irregularidade.
Contas aprovadas.
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 e a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto pela aprovação das contas apresentada por MARTA MARIA DA SILVA, alusivas
àcandidatura de Deputado Federal nas eleições 2018, nos termos do art. 77, I, 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 0601282-33.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601282-33.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATORA:
JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA ASSUNTO: [Prestação de Contas - De
Candidato, Cargo - Deputado Federal] REQUERENTE: ELEICAO 2018 JAIME LUIZ GROFF JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL, JAIME LUIZ GROFF JUNIOR Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO
FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHÃES - MG139537
ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - 2018 - CANDIDATO - DEPUTADO FEDERAL - DESPESAS E
RECEITAS - DECLARADAS NO SPCE - AUSENTE NOS EXTRATOS - NOTAS FISCAIS - INFORMAÇÕES REGISTRO DE DESPESAS - RETIFICAÇÃO - AUSÊNCIA - VÍCIOS FORMAIS - GRAVIDADE - INEXISTÊNCIA
- ERROS NO REGISTRO CONTÁBIL - DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA - RECEITA - RECEBIMENTO - FONTE
VEDADA - PESSOA FÍSICA - CPF VÁLIDO - ESTRANGEIRO COM RESIDÊNCIA - VALOR ÍNFIMO - FALHA
MITIGADA - DEVOLUÇÃO DO VALOR - ART. 33, §§2º e 3º, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.553/2017 - PESSOA
FÍSICA - DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INOCORRÊNCIA - ART. 22, §1º, DA RESOLUÇÃO/TSE
Nº 23.553/2017 - CARTÃO DE CRÉDITO - IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR - POSSÍVEL - EXCEDENTE
IRRISÓRIO - 1 (UM) CENTAVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OMISSÃO DE DESPESAS - VAKINHA.COM - IRREGULARIDADE - INEXPRESSIVIDADE PERCENTUAL CONFIABILIDADE DAS CONTAS - GASTOS ELEITORAIS - CUSTEADOS COM RECURSOS PRIVADOS REGULARIDADE DAS CONTAS - PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA - JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE - APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
As despesas e receitas declaradas no SPCE e ausente nos extratos bancários; e a ausência de retificação no
registro de despesas em face das informações constantes das notas fiscais se consubstanciam em
impropriedades de natureza meramente formal, não ostentando gravidade bastante para ensejar um juízo de
desaprovação, mormente quando esclarecidas ou retificadas (ainda que parcialmente) pelo requerente no curso
do processo, viabilizando a fiscalização desta Justiça Especializada, a permitir sua mitigação no julgamento das
contas.
Na espécie, percebe-se que todas as três situações se caracterizam em erros no registro contábil de receitas e
despesas do candidato, todas devidamente comprovadas nos autos por documentação idônea (notas fiscais,
recibos e extratos bancários), porém sem a devida atenção no lançamento das informações no sistema, seja
porque somaram-se despesas que deveriam ter sido declaradas individualmente (despesas declaradas no SPCE
e ausente nos extratos bancários), seja porque o candidato registrou valores brutos de receita sem o desconto
da taxa de administração cobrada pela empresa de financiamento coletivo (receitas declaradas no SPCE e
ausentes nos extratos bancários), seja ainda porque não anotou o número das notas fiscais nos campos
específicos dos demonstrativos contábeis (ausência de retificação no registro de despesas em face das
informações constantes das notas fiscais).
O enquadramento jurídico do recebimento de receita de fonte vedada, no caso concreto, há de ser feito levandose em consideração ser ínfimo o valor glosado (R$ 20,70) e não haver indícios de má-fé, até porque o candidato
provou possuir o doador originário CPF válido e regular, de maneira a indicar, com esse fato, a referência a
estrangeiro com residência no país, únicas pessoas com legitimidade para constarem em tal cadastro.
Demais disso, sobressai do valor doado a inaptidão para violar, sob o prisma material, o bem jurídico tutelado
pela norma, dada sua manifesta inexpressividade, pois representa tão somente 0,1% dos recursos arrecadados
pelo candidato. Aliás, justamente em face da insignificância absoluta e relativa desse valor, evidencia-se
plenamente razoável e proporcional a mitigação do vício em comento para fins de aposição de ressalva no
julgamento das contas.
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Nada obstante a superação da irregularidade, impositiva a devolução do valor irregular ao doador, ou, na
impossibilidade, a transferência ao Tesouro Nacional por meio de GRU, nos exatos termos do art. 33, §§2º e 3º,
da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
A doação de pessoa física, no valor de R$ 1.064,10, de forma distinta da transferência eletrônica entre contas do
doador e beneficiário, configurando, em tese, inobservância do disposto no art. 22, §1º, da Resolução/TSE nº
23.553/2017, éfalha menos grave do que se poderia inicialmente pensar. Primeiramente, éde se observar que a
doação glosada, realizada por meio de cartão de crédito (permitindo a identificação do doador), coincidiu
exatamente com o montante fixado pela norma e a partir do qual somente se admitem as doações efetivadas por
transferência eletrônica. Depois, caso a aludida doação houvesse sido reduzida em R$ 0,01 (um centavo), não
haveria mais de se falar em irregularidade, porquanto entraria dentro da faixa legalmente estabelecida para
outras modalidades de transação, qual seja, até R$ 1.064,09 (mil e sessenta e quatro reais e nove centavos).
Logo, estar-se a tratar de um excedente de apenas 1 (um) centavo para fins de configuração da irregularidade
em comento.
Reconhecidas a irrisoriedade da parcela irregular da doação identificada (R$ 0,01) e a ausência de prejuízo
àtransparência das contas pois a doação foi feita com cartão de crédito (permitindo a identificação do doador),
éde rigor a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para mitigação também desta falha.
Em relação àausência de comprovação das despesas administrativas com empresa de financiamento coletivo,
foi identificada, pelo Sistema SPCE, a omissão de 05 (cinco) despesas realizadas com a fornecedora
Vakinha.com Negócios Virtuais Ltda., as quais perfazem o total de R$ 718,69 (setecentos e dezoito reais e
sessenta e nove centavos). Porém, sem embargo de a irregularidade em comento configurar falha grave, não há
como deixar de se ponderar a inexpressividade percentual do vício, diante do total de recursos movimentados
(3,72% de todos os gastos de campanha), de maneira a possibilitar conclusão pela inexistência de
comprometimento da confiabilidade das contas.
Ademais, insta salientar que todos os gastos eleitorais do candidato foram custeados, exclusivamente, com
recursos privados, fato a reforçar a viabilidade da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para fins de sua mitigação.
Diante do claro cenário de inexistência de prejuízo àregularidade e confiabilidade das contas, a melhor solução
jurídica a ser adotada, sob o prisma dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, éa aprovação com
ressalvas, a teor do art. 77, II, da Resolução/TSE nº 23.553/2017.
Aprovação com ressalvas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade,
em dissonância com os pareceres técnico e ministerial, em APROVAR COM RESSALVAS as contas de
campanha apresentadas por JAIME LUIZ GROFF JÚNIOR, candidato ao cargo de Deputado Federal nas
Eleições Gerais de 2018, devendo o candidato devolver o valor de R$ 20,70 (vinte reais e setenta centavos), a
título de arrecadação de recurso de fonte vedada, ao doador JORGE AHICART PERLAS (CPF: 103.955.928-01),
ou, na impossibilidade, transferir a mesma quantia ao Tesouro Nacional por meio de GRU, nos termos do art. 33,
§§2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do voto do relator, parte integrante da presente
decisão. Anotações e comunicações.
Natal/RN, 4 de novembro de 2019.
Juíza Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira Relatora
Processo 0601249-43.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601249-43.2018.6.20.0000 PROCEDÊNCIA: Natal/RN RELATOR: JUIZ
FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado
Federal REQUERENTE: JESSE ARTUR DE OLIVEIRA ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE LEITE
FERNANDES - CE024980
EMENTA
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO.
NOTIFICAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL (SÚMULA-TSE Nº 42).
1- A não apresentação das contas de campanha no prazo legal rende ensejo àcitação do omisso para, querendo,
manifestar-se no prazo de 3 (três) dias (art. 52, §§6º e 7º da Res.-TSE nº 23.553/2017), hipótese em que as
contas somente serão julgadas como não prestadas se a omissão permanecer (inciso VI do §6º do dispositivo
acima).
2- Com efeito, essa éa hipótese dos autos. Conforme relatado, o candidato foi citado acerca de sua omissão em
relação ao dever legar de prestar contas, tendo, todavia, permanecido inerte.
3- Contas julgadas não prestadas. Impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral, nos termos do art.
83, I, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
PROCLAMAÇÃO
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ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, àunanimidade,
em consonância com parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em JULGAR NÃO PRESTADAS as contas de
campanha de JESSE ARTUR DE OLIVEIRA, relativamente àsua candidatura ao cargo de Deputado Federal nas
Eleições de 2018, aplicando-lhe o impedimento previsto no art. 83, I, da Res.-TSE n.º 23.553/2017, nos termos
do voto do relator, parte integrante da presente decisão. Anotações e comunicações.
Natal, 4 de novembro de 2019.
Juiz Fernando de Araújo Jales Costa Relator
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
EDITAIS E AVISOS

EDITAL Nº 028/2019-GP
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte comunica que, nos termos da Resolução nº 018/2019TRE/RN, de 18 de setembro de 2019, estarão abertas, no período de 13 a 20 de Novembro de 2019, as
inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS, para vagas na cidade de Natal- RN, destinado a
estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em curso de Nível Superior em Instituições de
Ensino conveniadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, nas áreas descritas no subitem 2.1,
e estudantes de Educação Profissional nas áreas descritas no subitem 3.1. O processo de seleção seguirá as
regras dispostas a seguir:
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo de Estagiários será realizado pela Empresa Super Estágios Ltda EPP, Agente de
Integração, com inscrição no CNPJ 11.320.576/0001-52, nas condições do Contrato n° 035/2019 – TRE/RN,
obedecido o que, a respeito, dispuser este Edital, seus anexos, eventuais retificações e/ou aditamentos.
1.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações e divulgações referentes a
esse Processo Seletivo Público.
1.3 A Super Estágios não se responsabiliza por inscrição, recurso ou outros documentos solicitados ou
encaminhados via internet, não recebidos por problemas técnicos, falhas de comunicação, ou outros fatores.
1.4 O Processo Seletivo de Estagiários tem por objetivo selecionar estudantes para estágio de complementação
educacional, em atividades compatíveis com sua área de formação acadêmica, possibilitando-lhes vivenciar, na
prática, os conhecimentos teóricos que lhes foram ministrados.
1.5 O Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do seu
resultado final, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
1.6 Em caso de dúvidas sobre este Processo, o candidato deverá entrar em contato com a Super Estágios
através do e-mail unidade.natal@superestagios.com.br.
1.7 Documentos e resultados de todas as etapas do Processo seletivo serão publicados no site
www.superestagios.com.br e http://www.tre-rn.jus.br/.
1.8 As inscrições serão realizadas gratuita e exclusivamente no site da Super Estágios por meio do sitio
eletrônico www.superestagios.com.br, no período descrito no cronograma Anexo II.
1.9 Para participar do processo de seleção, o estudante deve acessar o site da Super Estágios
(www.superestagios.com.br), realizar seu cadastro (ou atualizá-lo, caso já tenha feito anteriormente) e fazer sua
inscrição no processo seletivo conforme a vaga do seu curso e o horário em que pretende estagiar (manhã,
tarde, ou ambos).
1.10 O estudante que não tenha cadastro no site da Super Estágios deve efetuá-lo previamente ao ato de
inscrição para obter o registro do login e da senha de acesso ao portal, necessários para inscrição no certame.
2 – DAS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS – NÍVEL SUPERIOR
2.1 Serão destinadas 72 (setenta e duas) vagas, assim distribuídas:
CURSO – NÍVEL SUPERIOR

VAGAS
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CURSO – NÍVEL SUPERIOR

VAGAS

Administração/Gestão Pública

19

Tecnólogo em Gestão Ambiental

01

Economia/Estatística/ Informática/ Matemática – Análise de dados estatísticos

01

Arquitetura

01

Pedagogia

01

Biblioteconomia

01

Publicidade

01

Comunicação Social/Jornalismo

03

Ciências Contábeis

11

Direito

11

Engenharia Civil

02

História

03

Informática – Banco de Dados

02

Informática – Infraestrutura

02

Informática – Programação

01

Informática - Redes

01

Informática – Design e documentação

01

Informática - Webdesign

02

Design Gráfico

01

Total

65

2.2 Será assegurado aos portadores de deficiência, o percentual de 10% (dez por cento) do número total de
vagas oferecidas por curso nos termos da Lei Federal n° 11.788/2008 e na Resolução TRE/RN nº 018/2019.
2.3 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
RIO GRANDE DO NORTE e sua realização dar-se-á mediante Termo de Compromisso, celebrado entre o
estudante e este Tribunal, com a interveniência obrigatória da Instituição de Ensino, para o período de 20/01 a
20/10/2020, prorrogável por até 2 (dois) anos a critério da Administração.
2.4 O estagiário perceberá mensalmente, a título de Bolsa de Estágio, o valor correspondente a R$ 965,00
(novecentos e sessenta e cinco reais) para Nível Superior, acrescido de Auxílio-Transporte, correspondente a R$
6,00 (seis reais) por dia de efetivo estágio.
2.5 Para efeito do cálculo da bolsa, será considerada a frequência mensal do estagiário, deduzindo-se os dias de
ausências não justificadas.
2.6 A carga horária do estágio será de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em jornadas de 4 (quatro) horas
diárias.
2.7 Somente serão aceitos os estudantes que puderem se adequar ao horário de expediente padrão do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
2.8 Poderão participar da seleção de estágio os estudantes que atendam às seguintes condições
cumulativamente (que serão comprovadas durante o período de inscrição através de envio de documentação ou
auto-declaração):
a) Estar regularmente matriculado e comprovadamente frequentando cursos de Nível Superior nas áreas
descritas no subitem 2.1, nas instituições conveniadas com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte,
a seguir especificadas:
•UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN;
•UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN;
•INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN;
•UNIVERSIDADE POTIGUAR – UnP;
•CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE - UNI-RN
•UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – FAL ESTÁCIO;
•FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU;
•CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX - UNIFACEX;
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•UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - FATERN;
•FACULDADE NATALENSE DE ENSINO E CULTURA – FANEC;
•SOCIEDADE NATALENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ANEC;
•CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE DO RN - CEPRN.
b) Ter cursado, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da totalidade das disciplinas integrantes da grade curricular
do respectivo curso de Nível Superior, incluídas as matérias que se encontra cursando no segundo semestre de
2019 e, comprovadamente, possuir frequência regular na respectiva Instituição de Ensino;
c) Não estar no último período do curso de Nível Superior;
d) Não pertencer a diretório de partido político, bem como não exercer atividades partidárias;
e) Nos casos de estudantes de direito, não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou
sociedade de advogados;
f) Não ser policial civil e militar, titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal e /ocupantes de
cargos integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário.
3 – DAS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
3.1 Serão destinadas 07 (sete) vagas, assim distribuídas:
CURSO – NÍVEL PROFISSIONAL VAGAS
Técnico em Informática 06
Técnico em Saúde Bucal 01
TOTAL 07
3.2 O estagiário perceberá mensalmente, a título de Bolsa de Estágio, o valor correspondente a R$ 620,00
(seiscentos e vinte reais) para Nível Profissional, acrescido de Auxílio-Transporte, correspondente a R$ 6,00
(seis reais) por dia de efetivo estágio.
3.3 Para efeito do cálculo da bolsa, será considerada a frequência mensal do estagiário, deduzindo-se os dias de
ausências não justificadas.
3.4 A carga horária do estágio será de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em jornadas de 4 (quatro) horas
diárias.
3.5 O estágio para o Técnico em Saúde Bucal será obrigatoriamente no turno matutino, já o estágio para técnico
em informática terá vagas somente para o turno vespertino.
3.6 Poderão participar da seleção de estágio os estudantes que atendam às seguintes condições
cumulativamente (que serão comprovadas durante o período de inscrição através de envio de documentação ou
auto-declaração):
a) Estar regularmente matriculado, no mínimo, no segundo ano, e comprovadamente possuir frequência regular
na respectiva Instituição de Ensino;
b) Ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
c) Não pertencer a diretório de partido político, bem como não exercer atividades partidárias.
d) Não ser policial civil e militar, titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal e /ocupantes de
cargos integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário.
4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 O candidato poderá se inscrever para apenas uma vaga. Verificando-se mais de uma inscrição, será
considerada apenas a inscrição mais recente, ou seja, a última inscrição realizada pelo candidato.
4.2 As inscrições serão realizadas através do site www.superestagios.com.br, com início às 9h do dia 13 de
novembro de 2019 e término às 23h59min do dia 20 de novembro de 2019.
4.3 A documentação exigida no item 5 deste Edital deverá ser anexada no painel do estagiário durante o período
de inscrições, de 13 a 20 de novembro de 2019, não sendo aceita documentação anexada fora do prazo.
4.4 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas no
requerimento de inscrição. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio da internet, através do
site: www.superestagios.com.br no período estabelecido no cronograma (anexo II).
4.5 O candidato deverá:
a) Acessar o site;
b) Ler atentamente o edital e seus anexos;
c) Informar em campo próprio o curso para o qual deseja concorrer;
d) Escolher o turno para o qual deseja concorrer.
4.6 Serão vedadas: inscrição condicional, fora do prazo, via postal, via fax e via correio eletrônico.
4.7 A inscrição do candidato implicará no seu conhecimento e aceitação irrestrita das normas e condições
estabelecidas neste Edital e em seus anexos, em relação às quais não poderá o candidato alegar
desconhecimento.

____________________________________________________________________________________________________________________
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 209

Natal, quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Página 12

4.8 Os dados do cadastro do estudante são de sua inteira responsabilidade, podendo ser excluído deste
Processo aquele que informar dados incorretos ou informações inverídicas. O candidato também será
responsável por qualquer erro ou omissão das informações prestadas no momento da inscrição.
4.9 Não será permitida a alteração do CPF ou curso cadastrado.
4.10 A inexatidão ou falsidade das informações prestadas no ato da inscrição, ainda que verificada
posteriormente, implicarão na eliminação sumária do candidato.
5 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
5.1 Para validação da inscrição no Processo Seletivo, conforme subitem 4.3 deste edital, os candidatos deverão
enviar toda a documentação comprobatória dos itens abaixo.
5.1.1 Para as vagas de Nível Superior:
a) Histórico Escolar com todas as matérias ou em curso até novembro de 2019, contendo a informação da carga
horária total do curso;
b) Declaração de que o estudante possui a carga horária mínima de 40% (quarenta por cento) descrita no
subitem 2.8, caso a informação não conste do histórico;
c) Cópias do RG, CPF e título eleitoral;
d) Declaração da Instituição de Ensino constando em que período o aluno está matriculado;
e) Certidão de Quitação Eleitoral, desde que o estudante se enquadre na condição de eleitor obrigatório.
5.1.2 Para as vagas de Educação Profissional:
a) Histórico Escolar com todas as matérias cursadas ou em curso até novembro de 2019, contendo a informação
da carga horária do curso;
b) Cópias do RG, CPF e título eleitoral;
c) Declaração da Instituição de Ensino constando em que período/ano o aluno está matriculado;
d) Certidão de Quitação Eleitoral, desde que o estudante se enquadre na condição de eleitor obrigatório.
6 – DAS PROVAS
6.1 O candidato deverá comparecer ao local das provas com 30 (trinta) minutos de antecedência, portando
documento de identidade oficial com foto, comprovante de inscrição deferida e caneta esferográfica de tinta
PRETA, fabricada obrigatoriamente de material transparente.
6.2 É de responsabilidade do candidato estar de posse de seu comprovante de inscrição deferida, sob pena de
não ser admitido a realizar a prova, sendo automaticamente desclassificado.
6.3 O Processo Seletivo será realizado pela Super Estágios através de avaliação escrita e presencial.
6.4 À prova objetiva de múltipla escolha será atribuído um valor de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos. Para ser
aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova de Língua
Portuguesa e, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova de Conhecimentos Gerais e Raciocínio
Lógico.
6.5 A Prova objetiva de Língua Portuguesa tem caráter eliminatório e classificatório e constitui-se de 10 (dez)
questões, valendo 1 (um) ponto cada.
6.6 A Prova objetiva de Conhecimentos específicos e Raciocínio Lógico, de caráter eliminatório e classificatório,
constitui-se de 20 (vinte) questões, valendo 1 (um) ponto cada.
6.7 As questões de múltipla escolha conterão 4 (quatro) alternativas (A, B, C, D), das quais haverá uma única
resposta correta.
6.8 O Anexo I deste Edital contém o programa a ser abordado nas provas de Língua Portuguesa e de
Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico relativo a cada curso.
6.9 As provas de Língua Portuguesa e de Conhecimentos específicos e Raciocínio Lógico serão realizadas no
dia 24 de novembro de 2019, no turno vespertino, em horário a ser informado juntamente com a divulgação do
local da prova.
6.10 O local de prova será informado conforme item 8.2 deste edital.
6.11 O comprovante de inscrição do candidato, uma vez deferida a inscrição, estará disponível no painel do
estudante, e encaminhado por e-mail, e deverá ser impresso para apresentação no dia da prova.
6.12 Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido;
b) Não apresentar documento de identificação oficial com foto;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para realização da prova;
d) For surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova;
e) Utilizar anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta;
f) Utilizar ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o armazenamento ou a
comunicação de dados e informações;
g) Faltar com a devida urbanidade no trato com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
autoridades presentes ou candidatos;
h) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
i) Ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas;
j) Descumprir as instruções contidas no caderno de Questões;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) Não assinar o cartão de resposta (gabarito);
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m) Não assinar a lista de presença.
6.13 O candidato somente poderá levar o caderno de prova após 3 (três) horas do seu término.
7 – DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 A nota final será obtida somando-se as notas alcançadas nas provas de Língua Portuguesa e de
Conhecimentos específicos e Raciocínio Lógico, podendo atingir até 30 (trinta) pontos.
7.2 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final.
7.3 No caso de empate na média final, os critérios de desempate a serem adotados serão, respectivamente:
7.3.1 Nos cursos de graduação, dar-se-á prioridade pela ordem:
a) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico;
b) Ser estudante de Instituição Pública;
c) Estar contemplado pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI ou pelo Programa de Financiamento
Estudantil – FIES;
d) Tenha participado do Programa de Estágio do TRE/RN;
e) Ter prestado serviços à Justiça Eleitoral;
f) Possuir maior idade.
7.3.2 Nos cursos de educação profissional:
a) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico;
b) Não ser repetente ou não estar cursando disciplina em dependência;
c) Tenha prestado serviços à Justiça Eleitoral;
d) Possuir maior idade.
8. DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS
8.1 Os candidatos com as inscrições deferidas receberão por e-mail o comprovante de inscrição confirmando a
data, local e horário para realização da prova, que deverá ser impresso e apresentado juntamente com
documento de identificação, com foto, no dia da prova.
8.2 O candidato que não receber por e-mail a confirmação do local, data e horário da prova, até 02 (dois) dias
antes da data da prova marcada, deverá entrar em contato com a Equipe da Super Estágios, pelo e-mail
unidade.natal@superestagios.com.br.
9. DOS RECURSOS.
9.1. Os prazos para interposição de recursos estão estabelecidos no cronograma.
9.2. Os recursos deverão ser apresentados de forma individualizada, ou seja, o candidato deverá apresentar um
recurso para cada evento que lhe deu origem.
9.3 Não será analisado recurso intempestivo.
9.4. Para interpor recurso, o candidato deverá enviar por e-mail os fundamentos das razões de seu recurso, para
o seguinte endereço: unidade.natal@superestagios.com.br.
9.5 Não será conhecido o recurso que:
a) não atenda ao estipulado neste Edital;
b) for interposto por outro meio não especificado neste Edital.
9.6. O candidato que desejar apresentar recursos contra duas ou mais questões da Prova Objetiva deverá
apresentar separadamente um recurso para cada questão.
9.6.1. Não serão julgados recursos que abordarem duas ou mais questões da Prova Objetiva no mesmo
formulário.
9.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos respondidos nem de publicações
definitivas, exceto no caso de erros materiais.
9.8. A resposta do recurso estará disponível no site da Super Estágios.
9.9. Poderá haver alteração no gabarito e na classificação, após análise dos recursos interpostos.
10 – DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
a) A lista de Classificação Provisória será publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 03 de dezembro
de 2019, no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e no site da Super Estágios, a saber:
www.tre- rn.jus.br, e www.superestagios.com.br.
b) Os candidatos poderão interpor recurso referente à lista de Classificação Provisória no prazo estabelecido no
cronograma.
11- DA CONVOCAÇÃO AOS CANDIDATOS APROVADOS
a) A lista de Classificação final dos candidatos aprovados, após julgamento dos recursos eventualmente
interpostos no prazo estipulado estabelecido no cronograma, será publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe)
e no site do TRE/RN, no endereço eletrônico: www.tre-rn.jus.br, no link concursos/programa de estágio e no site
www.superestagios.com.br no dia 12/12/2019.
b) Serão convocados os candidatos, de acordo com a ordem final de classificação, até o limite de vagas.
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c) À medida que surjam novas vagas, os demais candidatos classificados poderão ser convocados, por meio de
contato telefônico, para preenchê-las.
11.1 Após a convocação, o candidato deverá comparecer à Seção de Lotação e Gestão de Desempenho,
localizada no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, situado na Praça André de
Albuquerque, 534 - Centro, Natal – RN, nos dias 07 e 08 de janeiro de 2020, no horário das 14h às 16h, para
entrega e recebimento de documentação e providências relativas aos exames admissionais.
11.2 No caso de não comparecimento do candidato no período estabelecido no item 11.1, será convocado o
candidato subsequente, observando-se, rigorosamente, a ordem de classificação.
11.3 Os candidatos classificados deverão apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional e a documentação
assinada no período de 14 a 15 de janeiro de 2020.
11.4 Caso o estudante selecionado tenha inscrição no PIS, deverá apresentar a documentação respectiva.
12 – DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
12.1 Ao candidato com deficiência que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no artigo 37,
inciso VIII da Constituição Federal e art. 17, §5º da Lei nº 11.788/2008, é assegurado o direito de inscrição para
as vagas cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência informada. O candidato que se declarar
deficiente concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, de acordo com a legislação
aplicável e o previsto neste Edital;
12.2 É considerada pessoa com deficiência a que se enquadre em uma das categorias do artigo 4º do Decreto nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.
12.3 Os candidatos aprovados no processo seletivo que se declararem deficientes terão seus nomes publicados
em lista à parte e figurarão, também, na lista de classificação geral.
12.4 A existência de deficiência deverá ser declarada pelo candidato em seu cadastro no portal da Super
Estágios, durante o período de inscrições, sendo comprovada na ocasião de sua convocação mediante laudo
médico emitido nos últimos 12 (doze) meses atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência do código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável
causa de deficiência.
12.5 Não sendo comprovada a situação descrita no item anterior, o candidato figurará somente na lista de
classificação geral.
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1 A inscrição obriga os candidatos a todos os termos deste Edital.
13.2 Poderá ser interposto recurso ao presente edital no dia 08 de novembro de 2019.
13.3 Os candidatos poderão, além do recurso previsto no item 13.2, interpor recursos contra Erratas e Provas
Objetivas no prazo de 1 (um) dia útil, após a publicação do respectivo ato.
13.4 A interposição de recursos deverá ser feita somente através do e-mail unidade.natal@superestagios.com.br
apenas nos prazos recursais.
13.5 A constatação, a qualquer tempo, de informação falsa na inscrição ou na documentação apresentada, torna
nulo todo o processo correspondente ao candidato, sem prejuízo das demais providências cabíveis.
13.6 As inscrições deferidas serão divulgadas no painel dos candidatos no dia 22/11/2019.
13.7 O gabarito oficial será publicado no dia 29 de novembro de 2019 no site www.superestagios.com.br.
13.8 Ao final do estágio, os estudantes deverão ser submetidos aos exames demissionais.
13.9 Somente serão admitidos estudantes que puderem se adequar ao horário de funcionamento da unidade.
13.10 O estudante, no ato da assinatura do termo de compromisso deverá firmar declaração de que não se
enquadra em nenhuma das vedações previstas no presente edital.
13.11 Aplica-se à contratação de estagiário as vedações de nepotismo previstas em legislação.
13.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte.
Natal/RN, 6 de novembro de 2019.
Desembargador Glauber Antonio Nunes Rêgo
Presidente
* Os Anexos estão ao final da edição.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
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GABINETE DO DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0600943-74.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600943-74.2018.6.20.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS –DE CANDIDATO –CARGO –SENADOR
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 JURANDIR FREIRE MARINHO –SENADOR
ADVOGADA: SÔNIA MARIA DE ARAÚJO CORREIA - OAB RN 2.398
REQUERENTE: JURANDIR FREIRE MARINHO
ADVOGADA: SÔNIA MARIA DE ARAÚJO CORREIA - OAB RN 2.398
REQUERENTE: FRANCISCA SOUZA DA SILVA
ADVOGADA: SÔNIA MARIA DE ARAÚJO CORREIA - OAB RN 2.398
REQUERENTE: ANTONIO LOPES DE ARAUJO
ADVOGADA: SÔNIA MARIA DE ARAÚJO CORREIA - OAB RN 2.398
RELATOR: DESEMBARGADOR CORNÉLIO ALVES
DECISÃO
Trata-se de pedido formulado pelos requerentes para que este Relator reconsidere a Decisão que indeferiu
pedido de baixa dos autos ao órgão técnico deste Tribunal para proceder nova análise e oportunizar
apresentação de prestação de contas retificadora.
Analisando detidamente a petição constante no ID 1783821, verifico que inexiste razão hábil suficientemente
apta a modificar a decisão já proferida no presente feito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado pelo requerente, mantendo a Decisão acima
mencionada pelos seus próprios fundamentos.
Publique-se. Intime-se.
ÀSecretária Judiciária para as providências pertinentes.
Natal, 04 de novembro de 2019.
Desembargador Cornélio Alves
Relator

GABINETE DO JUIZ RICARDO TINOCO DE GÓES
DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0601533-51.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 0601533-51.2018.6.20.0000 ASSUNTO: Partido Político - Órgão de Direção
Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL RESPONSÁVEL: CARLOS EDUARDO DA COSTA ALMEIDA, FRANCISCO JORGE
SILVEIRA RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: SHADE DANDARA MONTEIRO DE MELO COSTA RN15470 RELATOR: JUIZ RICARDO TINOCO DE GOES
DESPACHO
Acolho a proposta da unidade técnica (ID n 1760871) e determino o arquivamento dos presentes autos.
Publique-se.
Natal/RN, 29/10/2019.
Juiz Ricardo Tinoco de Goes
Relator

GABINETE DO JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
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DECISÕES E DESPACHOS

Processo 0600222-88.2019.6.20.0000
RCAND N.º 0600222-88.2019.6.20.0000
ASSUNTO:
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2016. CEARÁ-MIRIM. RRC.
CANDIDATO. VICE - PREFEITO.
REQUERENTE:
JOSÉ DOS SANTOS BARACHO
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ GERALDO ANTÔNIO DA MOTA DECISÃO
Trata-se de requerimento de Registro de Candidatura para o cargo de vice-prefeito formulado por JOSÉ DOS
SANTOS BARACHO, referente às Eleições Suplementares do município Ceará-Mirim.
A secretaria judiciária deste Tribunal certificou que o presente processo foi autuado em 28/10/2019, no sistema
PJE desta 2ª instância, devido a um erro na integração entre os sistemas CAND-PJE do 1º grau. Esclareceu
ainda que constatada a ocorrência do mencionado erro e diante da urgência do caso, o cartório eleitoral da 06ª
ZE, responsável pelo pleito suplementar, providenciou a imediata autuação deste mesmo pedido de registro de
candidatura, de forma manual, no sistema PJE-ZONA (1º grau), sob o n.º 0600005-27.2019.6.20.0006,
encontrando-se o feito em regular tramitação perante o juízo eleitoral de 1º grau competente, contendo todos os
dados e documentos que integram o presente feito.
Diante do exposto, considerando a existência de erro na autuação do feito perante este tribunal e tendo em vista
a solução adotada perante o órgão jurisdicional de primeiro grau, DETERMINO o arquivamento dos presentes
autos.
Àsecretaria judiciária para cumprimento.
Natal/RN, 04 de novembro de 2019.
Juiz GERALDO ANTÔNIO DA MOTA
Relator em substituição
Processo 0600221-06.2019.6.20.0000
RCAND N.º 0600221-06.2019.6.20.0000
ASSUNTO: REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2016. CEARÁ-MIRIM. RRC.
CANDIDATO. PREFEITO.
REQUERENTE: HERIBERTO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ GERALDO ANTÔNIO DA MOTA DECISÃO
Trata-se de requerimento de Registro de Candidatura para o cargo de prefeito formulado por HERIBERTO
RIBEIRO PEREIRA, referente às Eleições Suplementares do município Ceará-Mirim.
A secretaria judiciária deste Tribunal certificou que o presente processo foi autuado em 28/10/2019, no sistema
PJE desta 2ª instância, devido a um erro na integração entre os sistemas CAND-PJE do 1º grau. Esclareceu
ainda que constatada a ocorrência do mencionado erro e diante da urgência do caso, o cartório eleitoral da 06ª
ZE, responsável pelo pleito suplementar, providenciou a imediata autuação deste mesmo pedido de registro de
candidatura, de forma manual, no sistema PJE-ZONA (1º grau), sob o n.º 0600004-42.2019.6.20.0006,
encontrando-se o feito em regular tramitação perante o juízo eleitoral de 1º grau competente, contendo todos os
dados e documentos que integram o presente feito.
Diante do exposto, considerando a existência de erro na autuação do feito perante este tribunal e tendo em vista
a solução adotada perante o órgão jurisdicional de primeiro grau, DETERMINO o arquivamento dos presentes
autos.
Àsecretaria judiciária para cumprimento.
Natal/RN, 04 de novembro de 2019.
Juiz GERALDO ANTÔNIO DA MOTA
Relator em substituição
Processo 0601330-89.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 0601330-89.2018.6.20.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. ELEIÇÕES
2018.
REQUERENTE: FRANCISCO RAIMUNDO DE FREITAS
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ADVOGADO: ALISSON TAVEIRA ROCHA LEAL –OABRN 0828 E WERBERT BENIGNO DE OLIVEIRA
MOURA –OABRN 8703
REQUERENTE: FLÁVIO JOSÉ DE ANDRADE REBOUÇAS
ADVOGADO: WERBERT BENIGNO DE OLIVEIRA MOURA –OABRN 8703
RELATOR:
JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
DESPACHO
Tendo em vista o teor do parecer complementar ID 1770671, DETERMINO a intimação do candidato requerente
para que, no prazo de 03(três) dias, complete o teor das informações constantes do ID 1459871, fazendo constar
a fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido, tal como exigido no inciso III do
§3°, art. 35 da Resolução TSE n° 23.553/2017.
Intime-se.
ÀSecretaria Judiciária para providências.
Natal/RN, 04 de novembro de 2019.
JUIZ GERALDO ANTÔNIO DA MOTA
Relator em substituição
Processo 0600220-21.2019.6.20.0000
RCAND N.º 0600220-21.2019.6.20.0000
ASSUNTO: REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2016. CEARÁ-MIRIM. DRAP.
PARTIDO POLÍTICO.
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE NO MUNICÍPIO DE CEARÁMIRIM.
ADVOGADO:
SEM ADVOGADO
RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO: JUIZ GERALDO ANTÔNIO DA MOTA DECISÃO
Trata-se de requerimento de Registro de Candidatura (DRAP –Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários) formulado pela Comissão Provisória Municipal do Solidariedade, referente às Eleições
Suplementares do município Ceará-Mirim.
A secretaria judiciária deste Tribunal certificou que o presente processo foi autuado em 28/10/2019, no sistema
PJE desta 2ª instância, devido a um erro na integração entre os sistemas CAND-PJE do 1º grau. Esclareceu
ainda que constatada a ocorrência do mencionado erro e diante da urgência do caso, o cartório eleitoral da 06ª
ZE, responsável pelo pleito suplementar, providenciou a imediata autuação deste mesmo pedido de registro de
candidatura, de forma manual, no sistema PJE-ZONA (1º grau), sob o n.º 0600003-57.2019.6.20.0006,
encontrando-se o feito em regular tramitação perante o juízo eleitoral de 1º grau competente, contendo todos os
dados e documentos que integram o presente feito.
Diante do exposto, considerando a existência de erro na autuação do feito perante este tribunal e tendo em vista
a solução adotada perante o órgão jurisdicional de primeiro grau, DETERMINO o arquivamento dos presentes
autos.
Àsecretaria judiciária para cumprimento.
Natal/RN, 04 de novembro de 2019.
Juiz GERALDO ANTÔNIO DA MOTA
Relator em substituição

GABINETE DA JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES
DECISÕES E DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL Nº 39-98.2017.6.20.0013
PROCEDÊNCIA: PASSAGEM/RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
PROTOCOLO Nº 23.856/2017
RelatorA: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - ALISTAMENTO
ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL
RECORRENTE: MARINÊS GOMES MAIA
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
RECORRIDO: ALINE BATISTA SOUTO LIMA
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ADVOGADO: SEM ADVOGADO
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso eleitoral interposto Marinês Gomes Maia, em face de decisão do MM. Juiz da 13ª Zona
Eleitoral, por meio da qual deferiu a revisão eleitoral de Aline Batista Souto Lima.
Em seu requerimento (fl. 02), o recorrente faz referência genérica à decisão, ao afirmar que a eleitora não reside
no endereço constante do RAE, sem, contudo, trazer qualquer prova da alegação.
Na origem, o Juízo a quo recebeu o requerimento de impugnação como recurso e ratificou a decisão pelo
deferimento (fls. 16/18).
Nessa instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso (fls. 25/33).
Determinada a intimação da recorrente para comprovar sua condição de delegada de partido e capacidade
postulatória (fl. 35), houve o decurso do prazo sem manifestação (fl. 43-V).
É o que importa relatar.
Como sabido, um dos pressupostos processuais extrínsecos do recurso é a sua regularidade formal. Em respeito
ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e
culminar com a formulação de um pedido. Além das razões e do pedido, por óbvio, o recorrente deve identificar
as partes para fins de delimitação subjetiva do recurso.
Nessa esteia, o regramento processual aplicável impõe que, sem regularidade formal, o recurso não há de ser
admitido, como indica a jurisprudência pacífica e plenamente válida sob a égide do novo Código de Processo
Civil:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO
GERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4º, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE
ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.
1. Desnecessário sobrestar o julgamento de recurso especial em virtude de repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, quando o recurso encontra óbice processual na sua admissibilidade. Precedentes.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo
de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4º, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a
parte insurgente.
3. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não
conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
Precedentes.
4. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no
art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (grifos nossos)
AgRg no AREsp nº 572146/PR, relator Min. Luiz Felipe Salomão, DJE de 29/10/2014.
___________________________________________________________
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA.
LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃOCONHECIMENTO. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Assiste razão ao embargante quanto à tempestividade do agravo regimental, ante a aplicabilidade, no caso
dos autos, do art. 191 do CPC. Assim, acolhem-se os embargos de declaração para examinar o agravo
regimental.
2. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam
especificamente o fundamento da decisão agravada.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do
agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
4. Embargos de declaração acolhidos. Agravo regimental a que se nega provimento.
EDcl no AgRg no AREsp nº 213611/SP 2012/0157721-1, relatora Min. Isabel Gallotti, DJe de 19/08/2014.
Na espécie, como relatado, a peça interposta pelo recorrente (fl. 02) impugnou genericamente a decisão de
deferimento de revisão eleitoral, no município de Passagem/RN, ferindo irremediavelmente o princípio da
dialeticidade, na medida em que não impugnou especificamente a decisão da qual quis recorrer.
Demais disso, a peça sequer foi subscrita por advogado, mas sim por uma suposta delegada partidária, cuja
capacidade postulatória para interpor o presente recurso não demonstrou possuir, tampouco se dignou a
identificar qual o partido político estaria sendo por ela representado, nas poucas linhas rascunhadas para
impugnar o RAE em questão, embora tenha sido devidamente intimada para tanto.
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Nesse contexto, à semelhança do que foi verificado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, observa-se, além
da falta de capacidade postulatória, também a ausência de legitimidade ativa da recorrente, haja vista não ter
restado comprovada sua condição de delegada partidária, nos termos do art. 18, § 5º, da Resolução/TSE nº
21.538/2003.
Não bastasse, a impugnação ofertada deixou de trazer elementos mínimos capazes de comprovar suas
alegações.
Assim, não sendo observada a forma adequada para a interposição do presente recurso, não se mostra possível
a análise do seu mérito e, portanto, não deve ser conhecido.
Noutro prisma, quanto à observância do art. 932, parágrafo único, NCPC, é dizer que não se aplica ao caso, uma
vez não se tratar de vício formal ou de complementação de documentação. Como sustenta a doutrina, o prazo
mencionado somente deverá ser concedido pelo relator "quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível.
Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe
regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de
interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como
sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518).
Inclusive, esse foi o entendimento já manifestado pelo e. Supremo Tribunal Federal, por meio da sua 1ª Turma,
cujo teor da decisão (no que importa) segue abaixo transcrito:
"O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja
necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da
fundamentação.
Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão
recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é
permitido" . (grifos nossos)
STF. 1ª Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Informativo 829).
Com essas considerações de ordem fática e jurídica, impõe-se inexoravelmente reconhecer, na espécie, o não
preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto, configurando, por essa razão, óbice
intransponível ao seu conhecimento e consequente processamento por este Tribunal, circunstância bastante a
reclamar a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Forte nesses argumentos, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, Não CONHEÇO do presente
recurso.
Publique-se.
Natal/RN, 6 de novembro de 2019.
Juíza Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira
Relatora
RECURSO ELEITORAL Nº 78-95.2017.6.20.0013
PROCEDÊNCIA: PASSAGEM/RN (13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO)
PROTOCOLO Nº 23.845/2017
RELATORA: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - ALISTAMENTO ELEITORAL - ALISTAMENTO
ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL
RECORRENTE: MARINÊS GOMES MAIA
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso eleitoral interposto Marinês Gomes Maia, em face de decisão do MM. Juiz da 13ª Zona
Eleitoral, por meio da qual deferiu a revisão eleitoral de Maria Aparecida dos Santos Oliveira.
Em seu requerimento (fls. 02), o recorrente faz referência genérica à decisão, ao afirmar que a eleitora não
reside no endereço constante do RAE, sem, contudo, trazer qualquer prova da alegação.
Na origem, o Juízo a quo recebeu o requerimento de impugnação como recurso e ratificou a decisão pelo
deferimento (fls. 21/22).
Nessa instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso (fls. 31/39).
Determinada a intimação da recorrente para comprovar sua condição de delegada de partido e capacidade
postulatória (fl. 41), houve o decurso do prazo sem manifestação (fl. 49-V).
É o que importa relatar.
Como sabido, um dos pressupostos processuais extrínsecos do recurso é a sua regularidade formal. Em respeito
ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e
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culminar com a formulação de um pedido. Além das razões e do pedido, por óbvio, o recorrente deve identificar
as partes para fins de delimitação subjetiva do recurso.
Nessa esteia, o regramento processual aplicável impõe que, sem regularidade formal, o recurso não há de ser
admitido, como indica a jurisprudência pacífica e plenamente válida sob a égide do novo Código de Processo
Civil:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO
GERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4º, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE
ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.
1. Desnecessário sobrestar o julgamento de recurso especial em virtude de repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, quando o recurso encontra óbice processual na sua admissibilidade. Precedentes.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo
de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4º, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a
parte insurgente.
3. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não
conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
Precedentes.
4. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no
art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (grifos nossos)
AgRg no AREsp nº 572146/PR, relator Min. Luiz Felipe Salomão, DJE de 29/10/2014.
___________________________________________________________
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA.
LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃOCONHECIMENTO. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Assiste razão ao embargante quanto à tempestividade do agravo regimental, ante a aplicabilidade, no caso
dos autos, do art. 191 do CPC. Assim, acolhem-se os embargos de declaração para examinar o agravo
regimental.
2. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam
especificamente o fundamento da decisão agravada.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do
agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
4. Embargos de declaração acolhidos. Agravo regimental a que se nega provimento.
EDcl no AgRg no AREsp nº 213611/SP 2012/0157721-1, relatora Min. Isabel Gallotti, DJe de 19/08/2014.
Na espécie, como relatado, a peça interposta pelo recorrente (fl. 02) impugnou genericamente a decisão de
deferimento de revisão eleitoral, no município de Passagem/RN, ferindo irremediavelmente o princípio da
dialeticidade, na medida em que não impugnou especificamente a decisão da qual quis recorrer.
Demais disso, a peça sequer foi subscrita por advogado, mas sim por uma suposta delegada partidária, cuja
capacidade postulatória para interpor o presente recurso não demonstrou possuir, tampouco se dignou a
identificar qual o partido político estaria sendo por ela representado, nas poucas linhas rascunhadas para
impugnar o RAE em questão, embora tenha sido devidamente intimada para tanto.
Nesse contexto, à semelhança do que foi verificado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, observa-se, além
da falta de capacidade postulatória, também a ausência de legitimidade ativa da recorrente, haja vista não ter
restado comprovada sua condição de delegada partidária, nos termos do art. 18, § 5º, da Resolução/TSE nº
21.538/2003.
Não bastasse, a impugnação ofertada deixou de trazer elementos mínimos capazes de comprovar suas
alegações.
Assim, não sendo observada a forma adequada para a interposição do presente recurso, não se mostra possível
a análise do seu mérito e, portanto, não deve ser conhecido.
Noutro prisma, quanto à observância do art. 932, parágrafo único, NCPC, é dizer que não se aplica ao caso, uma
vez não se tratar de vício formal ou de complementação de documentação. Como sustenta a doutrina, o prazo
mencionado somente deverá ser concedido pelo relator "quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível.
Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe
regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de
interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como
sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518).
Inclusive, esse foi o entendimento já manifestado pelo e. Supremo Tribunal Federal, por meio da sua 1ª Turma,
cujo teor da decisão (no que importa) segue abaixo transcrito:
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"O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja
necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da
fundamentação.
Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão
recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é
permitido" . (grifos nossos)
STF. 1ª Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Informativo 829).
Com essas considerações de ordem fática e jurídica, impõe-se inexoravelmente reconhecer, na espécie, o não
preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto, configurando, por essa razão, óbice
intransponível ao seu conhecimento e consequente processamento por este Tribunal, circunstância bastante a
reclamar a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Forte nesses argumentos, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, Não CONHEÇO do presente
recurso.
Publique-se.
Natal/RN, 6 de novembro de 2019.
Juíza Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira
Relatora
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
ATOS DA DIRETORIA-GERAL
PORTARIAS

PORTARIA Nº 342/2019 - DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Curso de Pós-Graduação ao servidor Márcio Fernandes
Cunha.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos autos do
Processo Administrativo Eletrônico nº 9985/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Márcio Fernandes Cunha, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária,
matrícula n.º 92440777, redistribuído para este regional através da Portaria nº 203/2019 de 23.09.2019, Adicional
de Qualificação decorrente de Curso de Pós-Graduação, nível de especialização, no percentual de 7,5% (sete
vírgula cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento básico, consoante o disposto no art. 6º da
Portaria n.º 415/2014-GP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos ao dia 1º de
outubro de 2019.
Natal, 06 de novembro de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
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PORTARIA Nº. 343/2019 DG
Concede Adicional de Qualificação decorrente de Ações de Treinamento aos servidores que especifica.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 304/2015-GP, de 23.09.2015, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico/TRE-RN, edição do dia 25.09.2015, e considerando as informações constantes dos autos dos
Processos Administrativos Eletrônicos n.ºs: 9915/2019; 10186/2019; 9219/2019; 10280/2019; 12871/2017;
9968/2019; 10320/2019; 9447/2019; 10571/2019; 10561/2019; 10470/2019; 10453/2019,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Adicional de Qualificação decorrente de ações de treinamento aos servidores do Quadro de
Pessoal deste Regional, incidente sobre o respectivo vencimento básico, consoante o disposto no art. 11 da
Portaria n.º 415/2014-GP e de acordo com as datas constantes na tabela abaixo:
Servidor(a)
MÁRCIO FERNANDES CUNHA

Percentual a que faz jus e período dos efeitos financeiros
Percentual 08 – 1% com efeitos financeiros de 06.07.2017 a
05.07.2021;
Percentual 09 – 1% com efeitos financeiros de 13.08.2017 a
12.08.2021;

MARIA DA GUIA DE ARAÚJO

NELMA DE SOUZA
RODRIGO NUNES DA SILVA
AMALDO RODRIGUES LIMA
DENILSON BASTOS DA SILVA
GEORGE MELO DE FREITAS BARBALHO
JANAÍNA HELENA ATAÍDE TARGINO

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DA LUZ
RAFAEL HEITOR NUNES DE RUBIM COSTA
FRANCISCO DE ASSIS PAIVA LEAL
SINVAL DE ANDRADE VASCONCELOS

Percentual 10 – 1% com efeitos financeiros de 01.09.2017 a
31.08.2021.
Percentual 12 – 1% com efeitos financeiros de 28.08.2018 a
27.08.2022;
Percentual 13
17.09.2023.
Percentual 04
25.10.2023.
Percentual 08
07.08.2023.
Percentual 06
13.10.2023.
Percentual 05
18.09.2023.
Percentual 09
08.10.2023.
Percentual 09
01.06.2022;
Percentual 10
04.10.2023.
Percentual 08
14.05.2023.
Percentual 10
10.04.2023.
Percentual 09
27.09.2023.
Percentual 12
16.10.2023.

- 1% com efeitos financeiros de 18.09.2019 a
– 1% com efeitos financeiros de 26.10.2019 a
– 1% com efeitos financeiros de 06.10.2019 a
– 1% com efeitos financeiros de 14.10.2019 a
– 1% com efeitos financeiros de 19.09.2019 a
– 1% com efeitos financeiros de 09.10.2019 a
– 1% com efeitos financeiros de 27.03.2019 a

- 1% com efeitos financeiros de 05.10.2019 a
– 1% com efeitos financeiros de 21.11.2019 a
– 1% com efeitos financeiros de 07.04.2020 a
– 1% com efeitos financeiros de 31.07.2020 a
– 1% com efeitos financeiros de 02.07.2020 a

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Natal-RN, 06 de novembro de 2019.
Simone Maria de Oliveira Soares Mello
Diretora-Geral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
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ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

EDITAIS E AVISOS

Processo 0600188-50.2018.6.20.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600188-50.2018.6.20.0000 Relatoria Juiz da Corte 05 - FERNANDO DE
ARAUJO JALES COSTA REQUERENTE: PARTIDO PATRIA LIVRE DO RIO GRANDE DO NORTE
RESPONSÁVEL: FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA, RAUL ISAAC NOBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA, LUIZ
CELSO PINHEIRO Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA - RN6615
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA - RN6615, TALES PINHEIRO
BELEM - RN7012 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA - RN6615
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA - RN6615
ATO ORDINATÓRIO
Em conformidade com o disposto no art. 35, §3º, I, da Resolução TSE nº. 23.546/2017, notifico o(s)
requerente(s), por seu(s) representante(s) legal(is), para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o
relatório para expedição de diligências de ID nº 1800371.
Em Natal/RN, 6 de novembro de 2019.
Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ

PAUTAS DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento
O(s) processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento deste Regional para a Sessão do
dia 12/11/2019, assim como os adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601341-21.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ GERALDO ANTONIO DA MOTA (Em substituição)
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: JUSIER ARAUJO VARELA
ADVOGADO(S): JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA
2
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601350-80.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Estadual – Eleições 2018
REQUERENTE: EDILIO LOBO DE MEDEIROS
ADVOGADO(S): PRISCYLLA FERNANDA ARAUJO DE MEDEIROS
3
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601587-17.2018.6.20.0000
(Processo Judicial Eletrônico)
RELATOR: JUIZ FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA (Em substituição)
ASSUNTO: Prestação de Contas – De Candidato – Cargo – Deputado Federal - Eleições 2018
REQUERENTE: UARTA DANTAS DA SILVA AMORIM
ADVOGADO(S): BRUNO RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES
NATAL/RN, 06 de novembro de 2019.
Carlos José de Oliveira Bonifácio Feitosa
Chefe da Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
04ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA N.º 01/2019
A Excelentíssima Dra. Sabrina Smith Chaves, MM. Juíza Eleitoral desta 4ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto na Resolução 21.372/2003 do Tribunal Superior Eleitoral;
Considerando as disposições contidas no Provimento nº 6/2015-CRE/RN;
Considerando, ainda, necessidade da permanente fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de Correição Ordinária no Cartório desta 4ª Zona Eleitoral, no dia 12 de
novembro de 2019, no horário de 8h às 15h.
Art. 2º Designar o servidor Eraldo Morais de Macedo para secretariar os trabalhos da correição.
Art. 3º Não suspender, enquanto durar a correição, os prazos processuais e o atendimento ao público.
Art. 4º Cientificar o Representante do Ministério Público que oficia perante a Zona Eleitoral para acompanhar os
trabalhos da correição.
Natal, 29 de outubro de 2019.
SABRINA SMITH CHAVES
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
Edital nº 050/2019

CORREIÇÃO

A M.M. Juíza da 4ª Zona de Natal/RN, Dra. Sabrina Smith Chaves, no uso de suas atribuições legais,
Faz público, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que será realizada no dia 12 de
novembro de 2019, das 8h às 15h, na sede deste Juízo, localizada no Cartório desta 4ª Zona Eleitoral/RN,
situado na Avenida Rui Barbosa, s/n – Tirol, nesta cidade, 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. E para que chegue ao conhecimento de todos, firmo o presente Edital
que vai assinado por mim, Dra. Sabrina Smith Chaves, Juíza Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e
nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.
SABRINA SMITH CHAVES
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
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08ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL N.º 055/2019-08ªZE
A Excelentíssima Senhora Doutora VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA, Juíza
Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral, Município de São Paulo do Potengi, circunscrição do Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber a quem interessar, que na segundo quinzena do mês de outubro do ano de 2019 (16/10/2019 a
31/10/2019) foram emitidos os títulos constantes da relação publicada no átrio do Cartório Eleitoral desta
08ªZona.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou expedir o presente Edital, com o prazo de
10(dez)dias que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta Cidade de São Paulo do Potengi e Cartório Eleitoral em 06/11/2019, Eu, EDMUNDO
BALBINO DA COSTA FILHO __________________, Chefe de Cartório, digitei.
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
JUÍZA ELEITORAL

09ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

EDITAL
EDITAL n.º 141/2019-9ZE/RN
(PRAZO DE 05 DIAS)
O Excelentíssimo Dr. WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO, MM Juiz da 09ª Zona Eleitoral, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei etc, no uso de suas atribuições legais, notadamente
na Resolução TSE n.º 23.546/2017,
FAZ SABER ao Ministério Público Eleitoral e aos partidos políticos interessados que, nos termos do art. 31, § 3º,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017, está aberto o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar ou relatar fatos, indicar
provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias em relação às contas partidárias do exercício de 2018 do 1) PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
(PSB) de Tibau do Sul/RN = PC n.º 31-65.2019.6.20.0009; 2) PARTIDO LIBERAL (PL) de Tibau do Sul/RN = PC
n.º 25-58.2019.6.20.0009.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o
presente EDITAL, que deverá ser publicado e afixado no DJE e no átrio do Fórum Eleitoral.
DADO e PASSADO nesta cidade de Goianinha/RN aos 07 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois
mil e dezenove). Eu, ____________ Heloísa Helena C. Pinheiro de Souza, Chefe de Cartório da 09ª ZE, digitei o
presente edital, o qual segue assinado pelo MM Juiz Eleitoral.
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
Juiz da 09ª Zona Eleitoral

12ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 037/2019
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O Exmo Sr. Dr. Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, usando suas
atribuições legais.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente, ou dele conhecimento tiverem que, foram DEFERIDOS os
pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via dos eleitores em anexo a este, no período de 17.09.2019
a 05.11.2019, e para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz Eleitoral publicar edital, com
prazo de 10 (dez) dias. E para que a ninguém seja dado o direito de alegar desconhecimento, mandou o MM.
Juiz Eleitoral afixar o presente edital no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Nova Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, no Cartório Eleitoral desta 12ª Zona, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois
mil e dezenove. Eu ____________, Diego Carneiro de Medeiros, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei e subscrevi o
presente edital, que vai assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
Juiz Eleitoral
12ª Zona
EDITAL Nº 038/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. RICARDO HENRIQUE DE FARIAS, MM. Juiz desta 12ª Zona Eleitoral, na forma da
lei, etc.
FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o eleitor abaixo
nominado, após diligências, teve seu RAE INDEFERIDO, no município de Montanhas/RN.
NOME
Adonilson Felinto Alves

INSCRIÇÃO
023602081627

MUNICÍPIO
Montanhas

OPERAÇÃO
Transferência

E para que se lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente edital, para ciência do eleitor, que poderá
recorrer no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 17, parágrafo primeiro e art. 18, parágrafo quinto, da
Resolução TSE nº 21.538/03, devendo ser afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE/RN. Dado e passado nesta cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, aos seis
dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, _______________Diego Carneiro de Medeiros,
Chefe de Cartório desta 12ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi e vai assinado pelo MM. Juiz.
RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
Juiz Eleitoral

20ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

Edital 076/2019
EDITAL Nº 76/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI, MM. Juíza Eleitoral da 20ª Zona,
Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos quantos o
presente edital virem ou dele tiverem ciência, especialmente aos representantes dos partidos políticos,
advogados, Ministério Público Eleitoral e demais interessados, que será realizada Correição Ordinária nesta
Zona Eleitoral no dia 17 de Dezembro de 2019, pela Juíza Eleitoral desta 20ª ZE, de acordo com a Portaria n.º
01/2019-JE, de 05 de novembro de 2019, ficando suspenso, nesse dia, o atendimento ao público na sede da
Zona e respectivos prazos processuais, exceto, no primeiro caso, quando a situação demandar providência de
natureza urgente.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou a MM Juíza expedir o presente Edital,
que será publicado no lugar de costume pelo prazo de 10 (dez) dias, devendo ainda ser divulgado nos meios de
comunicação das localidades que integram a Zona Eleitoral, sem prejuízo da publicação deste no Diário da
Justiça Eletrônico – DJE do TRE/RN. Dado e passado nesta cidade de Currais Novos, aos 05 (cinco) dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dezenove(2019). Eu, ...........Raimundo Nonato Fernandes da Silva,
Técnico Judiciário, que o digitei e subscrevi.
MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
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Juíza Eleitoral
Portaria 01/2019
PORTARIA Nº 01/2019
A Juíza da 20ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º,
ARTIGO 1º, da Resolução nº 21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
Considerando a as disposições contidas no Provimento nº 06/2015-CRE/RN;
Considerando, ainda, necessidade da permanente fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a realização de Correição Ordinária no Cartório desta 20ª Zona Eleitoral, no dia 17 /12/2019,
no horário compreendido entre 8h e 14h.
Art. 2º Designar a servidora LUZIA ALVES DE ARAÚJO PINHEIRO GALVÃO, para secretariar os trabalhos da
correição.
Art. 3º Suspender, enquanto durar a correição, os prazos processuais e o atendimento ao público, salvo quando
a situação demandar providência de natureza urgente.
Art. 4º Determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que os processos que se encontrem
com carga aos advogados e ao Representante do Ministério Público Eleitoral sejam devolvidos ao Cartório
Eleitoral até o dia 10/12/2019, intimando-os para tal providência.
Art. 5º Determinar que o Chefe de Cartório providencie a conclusão de todos os processos que tramitam perante
este Juízo, bem como de todos os livros obrigatórios.
Art. 6º Cientificar o Representante do Ministério Público que oficia perante a Zona Eleitoral para acompanhar os
trabalhos da correição.
Art. 7º Determinar a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, à Corregedoria Regional
Eleitoral comunicando a abertura das atividades da correição.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Currais Novos/RN, 05 de novembro de 2019.
Maria Nadja Bezerra Cavalcanti
Juíza Eleitoral
Edital 075/2019
EDITAL Nº 075/2019
A Excelentíssima Dra. MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI, MM. Juíza Eleitoral desta 20ª Zona –
Circunscrição do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na
Lei nº 6.996/82 – Arts. 7º e 8º,c/c a Resolução do TSE nº 21.538/2003 – Arts. 17, § 1º e 18, § 5º.
FAZ SABER aos partidos políticos e demais interessados, que se encontra em Cartório, relação contendo os
nomes e os números de inscrições dos eleitores que requereram ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e
REVISÃO no período de 24 de outubro a 06 de novembro de 2019, cujos requerimentos foram todos
DEFERIDOS por este juízo, para, querendo, interpor recurso nos termos do que dispõe a Lei nº 6.996/82 – Arts.
7º e 8º e dos Arts. 17§ 1º e 18 § 5º da Resolução nº 21.538/2003 do TSE.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou o MM. Juiz Eleitoral, publicar o
presente Edital, que será afixado no lugar de costume bem como publicado no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Currais Novos/RN, aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (2019). Eu, _________ Maria da Conceição Santos, Servidor(a) da Justiça Eleitoral, que o digitei e
subscrevi..
MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI
Juíza Eleitoral – 20ªZE/RN

21ª ZONA ELEITORAL
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ATOS JUDICIAIS

DECISÃO
Execução Fiscal nº: 14-32.2015.6.20.0021
Exequente: Fazenda Nacional
Executado: Josifran Lins de Medeiros
Advogado: Adeilton Dantas de Macedo OAB Nº: 12.094/RN
VISTOS E EXAMINADOS
Trata-se de execução fiscal, decorrente de multa eleitoral, em que estava prevista para a data do dia 06/11/2019
a satisfação da dívida com arrematação dos bens penhorados, fato este que seria conduzido pela Justiça
Federal. Contudo, às fls 123-147 fora juntado petição requerendo a suspensão em face do parcelamento
tributário realizado pelo executado e devidamente comprovado o pagamento do referido, conforme fls. 135.
É o escorço fático. Fundamento e decido.
A decisão ora tomada está prevista dos critérios objetivos necessários para a concessão da liminar, tendo em
vista a notória presença do periculum in mora e fumus boni iuris, já que a hasta pública conduziria a retirada dos
bens de posse e propriedade do executado. Ocorre, que com o parcelamento tributário exsurge o direito
subjetivo do executado, do ponto de vista legal, de solver sua dívida e manter-se nos bens de origem, já que o
referido suspende a exibilidade de crédito tributário.
Assim, enquanto vigente o parcelamento e estando adimplente os atos consectários ficam suspensos. Desta
feita, defiro a liminar, suspendendo a hasta pública que seria realizada em juízo de cooperação.
Comunique-se urgentemente à Justiça federal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Florânia/RN, 06 de novembro de 2019.
Pedro Paulo Falcão Júnior
Juiz Eleitoral da 21ª ZE

24ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Embargos Declaratórios na Execução Fiscal (EF) n.º 7-31.2015.6.20.0024
Embargante: União Federal
Embargado: Romildo Azevedo dos Santos
Advogada: Rosemária dos Santos Azevedo – OAB/RN n.º 12.821
DECISÃO
Cuidam-se de Embargos Declaratórios opostos pela Fazenda Pública às fls. 183/188 em face da decisão
interlocutória proferida à fl. 175, que levantou a constrição judicial sobre os bens descritos no auto de penhora de
fls. 129/133, e determinou a União que esta se pronunciasse sobre o parcelamento do débito feito pelo
executado junto ao SISPAR em 19.09.2019.
Com fulcro no art. 1022, inciso III, do NCPC, aduz a embargante, em apertado resumo, que houve erro material
no decisum citado, pois a jurisprudência majoritária consagra o entendimento de que o parcelamento da dívida
efetuado após a penhora não obriga o desfazimento desta, sob pena de prejuízo ao prosseguimento da
Execução Fiscal.
Em virtude disso, argumenta que “embora o débito esteja parcelado, deve se manter a penhora realizada
anteriormente, como garantia à execução”, requerendo, portando, ainda que de modo implícito, o acolhimento e
a atribuição de efeitos modificativos a estes aclaratórios.
É o breve relatório. Passo a decidir.
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Prefacialmente, registro que os embargos declaratórios aqui tratados se mostram tempestivos, pois
aparentemente manejados dentro do prazo legal concedido em dobro à fazenda Pública.
Nos termos do art. 1.022, do CPC 2015, os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na
decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação
vinculada, que se destina a concretizar o dever de motivação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inc.
IX, da Constituição Federal.
No mérito, os aclaratórios buscam imprimir efeitos modificativos à decisão, ventilando que o julgado sob testilha
incorreu em erro material por levantar indevidamente a penhora de bens do devedor pelo simples fato de o
débito estar atualmente parcelado.
Nesse pórtico, destaco que “erro material” é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos, como um
cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.
N'outros vocábulos: é o erro passível de ser corrigido de ofício, não sujeito à preclusão, reconhecido primu ictu
oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Afasta-se desse conceito,
portanto, o entendimento do magistrado sobre determinada matéria.
Desse modo, o que alega a embargante nesse ponto não é um erro material que demande correção pela via dos
aclaratórios, ainda que estes tenham sido opostos com efeitos modificativos; o que há, na verdade, é a afirmação
de que houve error in judicando por parte deste juízo.
Tal situação, a toda evidência, demanda para sua correção não os embargos declaratórios, mas o recurso
ordinário próprio previsto na legislação de regência, considerando que os embargos de declaração não são a via
adequada à rediscussão da matéria decidida e correção de eventual error in judicando, falecendo à embargante,
portanto, qualquer razão também nesse particular.
Por último, a própria União reconhece que o débito se encontra parcelado, nada opondo nesse particular, de
modo que o parcelamento feito pelo executado junto ao SISPAR em 19.09.2019 deve ser homologado nesta
oportunidade.
Isto posto, com apoio nos fatos e fundamentos jurídicos acima aduzidos, CONHEÇO dos embargos de
declaração de fls. 183/188 para, no entanto, NEGAR-LHES PROVIMENTO, por ausência de erro material na
decisão de fls. 175, mantendo-a, por conseguinte, em todos os seus termos.
Ato contínuo, homologo o parcelamento realizado pelo executado junto ao SISPAR em 19.09.2019, e, por
conseguinte, determino a suspensão da presente execução fiscal, pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da
publicação desta decisão, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, e do art. 40, caput, §
2º, da Lei n.º 6.830/1980, aplicáveis de forma analógica ao caso concreto.
Publique-se no DJE para ciência do embargado e sua advogada. Registre-se no SADP e no livro de sentenças
do Cartório Eleitoral. Ciência pessoal à Procuradoria da Fazenda Nacional. Após o decurso do prazo para
recurso, promova o Cartório as diligências necessárias para anotação da suspensão do feito junto ao SADP.
Parelhas/RN, 06 de novembro de 2019.
JANAINA LOBO DA SILVA MAIA
Juíza Eleitoral em substituição legal

30ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

REPRESENTACAO 672-92.2016.6.20.0030
REPRESENTAÇÃO Nº 672-92.2016.6.20.0030 – CLASSE 42 – PROTOCOLO SADP/TRE-RN Nº 82.224/2016
PROTOCOLO SADP/TRE-RN Nº 82.224/2016
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADA: SIGILOSO
ADVOGADA: MARCIA MARIA DINIZ GOMES TARGINO - OAB/RN 5401

SENTENÇA
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de SIGILOSO, na
qual o representante alega, em suma, que, nas eleições de 2016, a representada, então candidata ao cargo de
vereador do Município de Macau/RN, supostamente teria realizado doações em seu próprio benefício, sendo
uma no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e outra no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduziu, ainda, que as referidas doações superaram o limite disposto no
art. 23, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, motivo pelo qual pugnou, ao final, liminarmente, que fosse oficiado à
Secretaria da Receita Federal para obtenção de informações acerca dos valores totais doados pela
representada, bem como os rendimentos brutos declarados pela pessoa física representada para o exercício de
2016. No mérito, requereu a procedência da presente representação e, por conseguinte, aplicação da pena
prevista no art. 23, § 3º, da Lei das Eleições.
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Em decisão proferida à fl. 08, restou indeferido o pedido de quebra do sigilo fiscal.
Em petição formulada pelo Ministério Público Eleitoral à fl. 23, foi requerida a extinção sem julgamento de mérito
do presente feito, em face da desistência, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A pretensão do representante foi
lastreada na informação obtida no Processo de Prestação de Contas, no qual restou evidenciado que a
candidata seria detentora de renda compatível com a doação, razão pela qual o Parquet, ao ser novamente
instado a se manifestar, pugnou pela aprovação das contas com ressalva.
Às fls. 28/50, foram colacionados documentos extraídos da Prestação de Contas nº 560-26.2016.6.20.0030.
É o relatório. Decido.
Destarte, tendo em vista a petição formulada pelo autor da presente demanda, bem como considerando o
disposto no art. 485, VIII, do CPC, para fins de desistência da demanda, reconheço que a homologação do
pedido de desistência é medida que se impõe.
ANTE O EXPOSTO, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, HOMOLOGANDO POR SENTENÇA
A DESISTÊNCIA, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos.
Sem custas e honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado uma vez cumpridas as determinações supra, arquive-se com baixa no registro.
Macau/RN, 04 de novembro de 2019.
Andrea Cabral Antas Câmara
Juíza Eleitoral

31ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

Assunto: Prestação de Contas

Omissão- Exercício 2018

NOTIFICAÇÃO
Pela presente e de ordem do Excelentíssimo Juiz DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO
MAURICIO, em obediência ao art. 30, inc. IV, alínea “e” da Resolução nº 23.546/2017, abre-se vistas aos
interessados para se manifestarem sobre as informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo
comum de 03 (três) dias.
PARTIDO POLÍTICO
PL -CAMPO GRANDE
AVANTE- CAMPO GRANDE
PSD- JANDUÍS
PSDB- JANDUÍS
PSC-CAMPO GRANDE
PODE-JANDUIS
SOLIDARIEDADE-JANDUÍS
PSOL-CAMPO GRANDE

PROCESSO
29-29.2019.6.20.0031
27-59.2019.6.20.0031
44-95.2019.6.20.0031
43-13.2019.6.20.0031
31-96.2019.6.20.0031
42-28.2019.6.20.0031
46-65.2019.6.20.0031
32-81.2019.6.20.0031

Campo Grande-RN, 06 de novembro de 2019.
DIANA PEDROSA LIMA
Chefe do Cartório DA 31ZE

42ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL 035/2019 - 42ªZE
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O M.M. Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte, Dr. Osvaldo Cândido de Lima Júnior, na
forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, conforme determina a
Portaria n.º 003/2019-42ªZE, expedida por este Juízo, será realizada nos dias 03 e 04 de dezembro de 2019, das
8h às 14h, na sede deste Juízo, localizada no Cartório Eleitoral desta 42ª Zona Eleitoral/RN, situado à Rua José
Fernandes de Queiroz e Sá, 50, Centro, Luís Gomes/RN, CORREIÇÃO ORDINÁRIA desta Zona Eleitoral a ser
realizada pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz Eleitoral, podendo todos os que quiserem ou conhecimento tiverem de
alguma queixa ou reclamação a formular, ou da existência de possíveis irregularidades, ali comparecerem,
apresentando publicamente os seus reclamos para a tomada das providências e medidas legais cabíveis.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
desta 42ª Zona Eleitoral publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônica e no Mural deste Cartório.
Dado e passado aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (06/11/2019. Eu, ________,
(Sidney Francelino de Moura), Chefe de Cartório da 42ª ZE, digitei e vai assinado pelo MM Juiz desta 42ª Zona
Eleitoral.
Osvaldo Cândido de Lima Júnior
Juiz da 42ª Zona Eleitoral
PORTARIA Nº 003/2019-42ªZE
O Juiz da 42ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2.º da Resolução nº
21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
Considerando a as disposições contidas no Provimento nº 2/2009-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 42ª Zona Eleitoral, nos dias 03 e 04 de
dezembro de 2019, em no horário compreendido entre 8h e 14h.
Art. 2º Designar o Chefe de Cartório, o Sr. Sidney Francelino de Moura, 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 02/12/2019, 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.
Luís Gomes/RN, 06 de novembro de 2019.
OSVALDO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
Juiz da 42ª Zona Eleitoral

44ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
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Prestação de Contas n.º 32-13.2017.6.20.0044.
Classe 25. Protocolo n.º 19.139/2019.
Interessado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB.
Advogado: Dr. André Luiz Pinheiro Saraiva, OAB/RN n. 1.806.
Exercício Financeiro: 2016. Município: LAGOA SALGADA/RN.
Assunto: Prestação de contas partidária anual.
INTIMAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO - DILIGÊNCIA
1.
Tendo em vista os documentos apresentados, ao ser analisado o extrato eletrônico e os extratos de
sobra de campanha, foi identificada uma inconsistência: À fl. 25, observa-se que foi declarado que JOÃO MARIA
DE SENA devolveu o valor de R$ 124,72 (cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), enquanto que
no RELATÓRIO de SOBRAS DE CAMPANHA das Eleições 2016 só consta o valor de R$ 25,72 (vinte e cinco
reais e setenta e dois centavos) como sobra de campanha para o referido candidato.
2.

DILIGÊNCIA:

Intima-se o partido interessado, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 03 (três)
dias, manifestar-se acerca da(s) irregularidade(s) ou inconsistência(s) identificada(s), ou para esclarecer
informação(ões), apresentando comprovantes e justificativas, conforme a Res. 23.546/2017, art. 45, VII, do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Monte Alegre, 06.11.2019.
Daniel de Oliveira Rodrigues
Analista Judiciário
Prestação de Contas n.º 328-36.2014.6.20.0013.
Classe 25. Protocolo n.º 15.575/2014.
Interessado: PRB – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO.
Advogado: Edner Roberto de Sousa da Silva, OAB/RN n.º 13.230.
EXERCÍCIO 2013. Município de procedência: LAGOA DE PEDRAS/RN.
DECISÃO
I - RELATÓRIO:
Vistos em Correição.
Trata-se de pedido de regularização em sede de prestação de contas partidária anual, referente ao Exercício
2013, efetuada pelo PRB – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, do município de LAGOA DE PEDRAS/RN,
conforme preceitua a legislação eleitoral.
Consta nos autos Sentença prolatada (fls. 13/14) julgando as contas não prestadas. Devidamente intimada, a
referida agremiação vem aos autos apresentar o pedido de regularização (fls. 19/20), prestando as contas
respectivas, suprindo a omissão anteriormente identificada.
Procuração ad judicia, juntada à fl. 21. Extratos da prestação de contas, às fls. 22/46.
Parecer do Ministério Público, pelo prosseguimento do processo, para análise das contas, tendo em vista o
cabimento de pedido de regularização, às fls. 47/49.
Edital n.º 11/2019, tornando pública a apresentação das contas, publicado no DJe n.º 54/2019, à fl. 54.
Relatório conclusivo, às fls. 57, pela aprovação das contas, com ressalvas.
Manifestação do Ministério Público, às fls. 58/60, opinando pela desaprovação das contas, em razão da não
abertura da conta bancária.
Vieram, então, os autos conclusos para decisão.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
A obrigação dos partidos políticos, por meio de suas comissões ou diretórios municipais, no sentido de manter
escrituração contábil e prestar contas (inclusive no caso de não haver movimentação financeira), referente às
prestações de contas partidárias anuais até o exercício de 2014, assim como as sanções correspondentes às
irregularidades, estão disciplinadas na Resolução n.º 21.841/2004, do TSE, no mérito aplicável ao caso em
questão, a qual possui diversas normas balizadoras. Vejamos alguns dispositivos, abaixo:
“Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e
documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º):
I – demonstrações contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade:
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a) balanço patrimonial;
b) demonstração do resultado;
c) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;
d) demonstração das mutações do patrimônio líquido; e
e) demonstração das origens e aplicações dos recursos;
II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:
a) demonstrativo de receitas e despesas, com distinção entre a aplicação de recursos do Fundo Partidário e a
realizada com outros recursos;
b) demonstrativo de obrigações a pagar;
c) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos estaduais, no caso de prestação de
contas da direção nacional do partido;
d) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos aos órgãos municipais ou zonais, no caso de
prestação de contas de direção estadual do partido;
e) demonstrativo dos recursos do Fundo Partidário distribuídos a candidatos, quando a prestação de contas se
referir a ano em que houver eleição;
f) demonstrativo de doações recebidas;
g) demonstrativo de contribuições recebidas;
h) demonstrativo de sobras de campanha;
i) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias recebidas;
j) demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias efetuadas;
k) parecer da Comissão Executiva/Provisória ou do Conselho Fiscal, se houver, aprovando ou não as contas;
l) relação das contas bancárias abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo endereço, bem
como identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo Partidário e da(s)
destinada(s) à movimentação dos demais recursos;
m) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado do extrato bancário na data
da sua emissão;
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do
exercício ao qual se refere a prestação de contas;
o) documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas de caráter eleitoral; e
p) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11 desta Resolução.
Parágrafo único. As peças de que trata o inciso I devem conter, além das assinaturas do presidente do partido e
do tesoureiro, previstas nesta Resolução, a assinatura de profissional legalmente habilitado, com indicação de
sua categoria profissional e de seu registro perante o Conselho Regional de Contabilidade.
Não obstante já terem sido as contas julgadas não prestadas nos presentes autos, é faculdade dos partidos
políticos, segundo o entendimento do TSE, a qualquer tempo apresentar pedido de regularização de contas não
prestadas, apresentando-as na forma do normativo respectivamente aplicável às mesmas, para a subsequente
análise técnica pela Justiça Eleitoral. Tendo em vista os princípios referentes à economia processual, as contas
foram analisadas nestes autos, sendo desnecessária a abertura de novo processo para esta finalidade.
Compulsando-se os autos, verifica-se que foram apresentados pelo partido político os relatórios e extratos das
contas, ocasião em que foi declarado não ter havido movimentação de recursos financeiros ou bens estimáveis
em dinheiro no período.
Observa-se, contudo, que não foram juntados os extratos eletrônicos, em virtude de não ter sido aberta a conta
bancária específica correspondente, obrigatória, conforme prescreve o artigo 14, “l”, acima descrito.
A falta da conta bancária, conforme argumento do Ministério Público, de fato, constitui um obstáculo a análise
das contas, dado que a unidade técnica ficou impossibilitada de analisar registros fidedignos acerca de
movimentação ou falta de movimentação de recursos.
Portanto, além das ressalvas apontadas pela unidade técnica, quais sejam, a intempestividade da apresentação
das contas e a não apresentação de todas as peças listadas pelo artigo 14, a falta da abertura da conta bancária
não disponibiliza elementos suficientes para a análise técnica, gerando a consequente rejeição das mesmas.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos acima delineados, em consonância com o parecer ministerial, nos
termos do art. 27, inciso III, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido de
regularização, para, no entanto, DESAPROVAR as contas referentes ao EXERCÍCIO 2013, do PRB – PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO, por seu Diretório/Comissão Municipal de LAGOA DE PEDRAS/RN, para todos os
efeitos legais, inclusive para suspender, com perdas, as cotas do fundo partidário ao referido Diretório/Comissão
municipal, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da publicação da sentença (art. 28, IV, Res. 21.841/2004).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao M.P.E.
Transitada em julgado, observem-se as diligências e anotações legais e, em seguida, arquivem-se os autos,
dando-se baixa nos registros.
Cumpra-se.
Monte Alegre/RN, 30 de outubro de 2019.
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ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
Juíza Eleitoral
* Republicada por incorreção.
Prestação de Contas n.º 98-56.2018.6.20.0044.
Classe 25. Protocolo n.º 18.903/2018.
Interessado: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT
Advogado: Dr. Silvio Lamartine Souza Paiva, OAB/RN n. 10.202.
Exercício Financeiro: 2017. Município: Monte Alegre/RN.
Assunto: Prestação de contas partidária anual.
INTIMAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO - DILIGÊNCIA
RELATÓRIO COMPLEMENTAR
I - RELATÓRIO:
01. A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos
no período, segundo o artigo 28 da Resolução 23.464/2015, a qual deve ser:
I – preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II – assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III – entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas;
02. Desta forma, tendo em vista que o partido político apresentou diversos relatórios e planilhas zeradas, sem
movimentação, mas não apresentou a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E
BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO para o exercício 2017, o referido partido político foi devidamente intimado,
por meio do DJe n.º 199/2019 (23.10.2019) para :
a) apresentar a declaração de não movimentação financeira e bens/serviços estimáveis em dinheiro, ou retificar
as contas, e, ainda;
b) apresentar ou justificar/esclarecer eventual não abertura de conta bancária.
03. Contudo, não houve resposta no prazo conferido (fl. 45). Para complementar as informações, esta unidade
técnica juntou aos autos os extratos eletrônicos (fl. 47), retro, nos quais se vê que existem lançamentos para a
uma das contas bancárias identificadas no CNPJ da agremiação partidária (além de lançamentos de tarifas
bancárias, há o lançamento da informaçãod de débito no valor de R$ 300,00 – trezentos reais, cheque
compensado – extrato conta Banco do Brasil Ag. 2318, c/c 224189), indicando, portanto, que as informações
prestadas de que não houve movimentação financeira são inconsistentes, e deveriam ser retificadas.
04. Desta forma, INTIMO o referido partido político para :
a) apresentar a declaração de não movimentação financeira e bens/serviços estimáveis em dinheiro, ou retificar
as contas, caso tenha ocorrido movimentação financeira, e, ainda;
b) Informar do que se trata a movimentação financeira no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente a
compensação de cheque, identificada no extrato da conta Banco do Brasil Ag. 2318, c/c 224189.
II - DILIGÊNCIA:
05. Intima-se o partido interessado, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 03 (três) dias,
manifestar-se acerca da(s) irregularidade(s) acima identificada(s), apresentando comprovantes e justificativas,
conforme a Res. 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Monte Alegre, 06.11.2019.
Daniel de Oliveira Rodrigues
Analista Judiciário – 44ª ZE

46ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS
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PC nº 65-60.2018.6.20.0046

DESPACHO
Tendo em vista o teor do acórdão de fls. 61, DETERMINO a intimação da agremiação
partidária, por meio do Diário de Justiça eletrônico – DJe, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 3 (três)
dias, se manifestar sobre os documentos de fls. 31/33, nos termos do art. 75 da Res. 23.553/2017-TSE.
Cumpra-se.
Ceará-Mirim, RN, 23 de outubro de 2019.
Cleudson de Araújo Vale
Juiz Eleitoral 46ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 65-60.2018.6.20.0046 CLASSE 25
REQUERIDOS: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS; LEANDRO CARLOS PRUDÊNCIO e
IRACYARA DA SILVA
REQUERIDOS: PODEMOS (PODE); FABIANO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DE FATIMA SILVA DO
NASCIMENTO
ADVOGADO(S): JANAINA RANGEL MONTEIRO – OAB/RN n.º 482-A
MUNICÍPIO: PUREZA/RN
ATO ORDINATÓRIO (I N T I M A Ç Ã O)
De ordem do Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral da 46ª Zona Eleitoral, venho, por meio desta,
intimar a agremiação partidária, na pessoa do advogado em epígrafe, para tomar ciência do despacho exarado
pelo MM. Juiz Eleitoral publicada na seção 'ato judiciais', da 46ª Zona Eleitoral, do DJE de 07/11/2019.
Ceará-Mirim/RN, 06 de novembro de 2019.
Deivson Lopes da Silva Carvalho
Servidor da 46ª Zona Eleitoral

47ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

NOMEAÇÃO DE MESÁRIOS
EDITAL Nº 075/2019
ELEIÇÕES SUPLEM. RN DEZEMBRO 2019
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO, Juiz(Juíza) da 047ª Zona
Eleitoral, PENDÊNCIAS/RN , por força da Lei nº 9.504/97.
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores,
Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do
Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos
números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES SUPLEM. RN DEZEMBRO 2019.
Município: 16136 - ALTO DO RODRIGUES
Local de Votação: 1023 - ESCOLA ESTADUAL PROF. LUIZ CARLOS
Seçao: 7
PAULA MARIA SANTOS RIBEIRO
EVERTON DE OLIVEIRA SOUZA
CYRO SEIXAS DOS SANTOS
DALLIANA ROCHA DE OLIVEIRA

020703611694
027212451694
013613061651
020196671694

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV
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Seçao: 8
MARCIO FABIANO MOTA PINHEIRO
JACKSON RAMOS LIMA
MANOEL FRACIMARIO DA CUNHA
MARCIA JANAILMA DE SOUZA ROCHA

018083641619
020504801627
023460591686
020195551694

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 9
JUTAIR DE OLIVEIRA MEDEIROS
ROSILENE DA SILVA BEZERRA
RODRIGO DA SILVA MOURA
ERICK LUIZ FAGUNDES DE GUSMÃO

020198091643
019620931643
020193041619
030158721694

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV
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Local de Votação: 1058 - ESCOLA ESTADUAL PROF ODILON GARCIA
Seçao: 12
FRANCISCA DA CONCEICAO DE SOUZA DA
SILVA
DALVA BESSA DE OLIVEIRA GONÇALVES
FRANCISCA BALBINA NETA
MAURICIO RODRIGUES MAIA

019966931686

PRESIDENTE DE MRV

009383831627
011920491619
009386351619

1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 13
MECHERLANE BEZERRA MAIA
GILCARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS
TEOFILO DE SEIXAS
ANA PAULA ALVES MAIA

023604061694
020675721600
009387791600
024878941643

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Local de Votação: 1040 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
Seçao: 11
FRANCISCA EDNA DUARTE
FABIANA DE PAIVA RODRIGUES
DANILA PATRICIA DA CUNHA
EDUARDO SANTANA DE SOUZA

020194611678
020712321643
031240461619
024832491694

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Município: 16136 - ALTO DO RODRIGUES
Local de Votação: 1031 - ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO MARTINS
Seçao: 10
IVAN MARTINS DE OLIVEIRA
DAVID LUIZ MOURA DE LIMA
SHELLTON JUNIOR GOMES DA SILVA
JACKSON REINALDO DE OLIVEIRA JUSTINO

009379771600
030832511694
018078461600
031660791678

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 52
SUSANA MARIA GOMES BARBOSA
FRANKLIN DIEGO FERREIRA DA SILVA
THALIA CARLA FRANÇA DA SILVA
DEISE CARLA DE BRITO PASCOAL

013622301678
028307641600
032185361678
032547741694

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 101
BIANCA GOMES DO NASCIMENTO
UBERLANDIA FREIRE DA SILVA
GILBERTO MOURA XAVIER
ANA MARIA DA CUNHA FERNANDES

020557331678
031922991660
006739631660
015338361635

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Local de Votação: 1066 - ESCOLA MUNICIPAL FELIX ANTONIO DE SOUZA
Seçao: 14
QUEILA SARAIVA DE ALMEIDA

051762630736

PRESIDENTE DE MRV
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ANTONIO VARELA DA SILVA
ANALICE FERNANDES MARINHO
IVANIO DE FARIAS CARDOSO

017054501686
032183271651
015339681686

1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 15
IZOLDA INACIA DA SILVA
ALINE KELLY DE MELO
EDUARDO MELO DOS SANTOS
FRANCISCA ADRIANA DE SOUZA SILVA

020193061686
027842131643
031240841643
024331531686

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 46
JOSIENE MOREIRA DE SOUZA
FRANCISCO ERIVAN SARAIVA DE QUEIROZ
KABRINY DANTAS DE SOUZA
FRANCISCO PEDRO DE MELO NETO

015339251643
011627161660
032185251619
031240781600

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 104
REGINALDO DANTAS MARTINS
MARINA LINHARES DE MEDEIROS
HELOISA DOS SANTOS FERREIRA
LUCIENE MARIA FILGUEIRA DE SOUSA

025718511678
028309841678
023672351686
011452341600

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV
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Local de Votação: 1112 - ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA MELO
Seçao: 59
ELIJONES DOS SANTOS TAVARES
ALESSANDRO FERNANDES OLIVEIRA
FRANCILETE LEONEZ DO NASCIMENTO
ROMARIO ROCHA DO NASCIMENTO
Seçao: 62
CAROLAYNE DE OLIVEIRA FERNANDES
DAIANE ROSE DE OLIVEIRA CRUZ MOURA
FRANCISCO BALBINO DA COSTA
FRANCISCA ELISANDRA MATIAS BARRETO DA
SILVA

024557711643 PRESIDENTE DE MRV
025309131678 1º MESÁRIO - MRV
015333411686 2º MESÁRIO - MRV
030391531694 1º SECRETÁRIO - MRV

032545551600
023518781627
006928011635
031239011635

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 66
FRANCISCA JOSILENE DA CUNHA SIQUEIRA
ERIVALDO SABINO MENDES
ALEXANDRO AMARAL DA PAIXAO
FRANCISCO ILDER CARLOS SIQUEIRA NOVO

028571031678
025620531635
115481460507
029237151678

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 67
WESLEY DA SILVA
FABIO INACIO SILVA
SHEILA MELLI MARCAL DA CUNHA
BARBARA KELLY SALES DA SILVA

027051261694
031238971619
028308571635
030834241643

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Local de Votação: 1082 - ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEREZA
Seçao: 17
JOANA DARC RIBEIRO
DANILO MASON CAMPOS SOUZA
AMELIA FERREIRA DE MEDEIROS
OZINETE CEZARIO DOS SANTOS MEDEIROS

011914771678
022377671600
009396571686
016871651600

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Local de Votação: 1074 - ESCOLA MUNICIPAL JOSE PINHEIRO BARACHO
Seçao: 16
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MICHELE VIEIRA CAMPOS
FRANCISCA GLEIBE DOS SANTOS CUNHA SILVA
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
JOSEAM TEODOSIO DE OLIVEIRA

032545931627
027211801600
031240791686
028155411660
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PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Local de Votação: 1104 - ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MOREIRA
Seçao: 44
ALVANIR BEZERRA DE SOUZA
EMANOEL RONIERE DE OLIVEIRA MELO
JACKELINE DE MELO POICAO
JOAO BATISTA TORRES FILHO
Seçao: 61
JOSIANA DA CUNHA BARACHO DE PAIVA
JOAQUIM PEDRO GOMES DA SILVA
SUELY FERREIRA DA SILVA
CLAUDIVANIA DA SILVA CARNEIRO

011632451635
024009451686
019966681678
015331911619

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

020711501660 PRESIDENTE DE MRV
009395021643 1º MESÁRIO - MRV
016136641600 2º MESÁRIO - MRV
020703071643 1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 65
FRANCISCO FABIO DE SOUZA SILVA
EMANUELA FERREIRA RODRIGUES
PABLO RODOLPHO FERNANDES PEREIRA
MYCAELLE KELLE DA SILVA CUNHA

018842001635
022032411600
023568141635
031239781619

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 71
ANTONIA VIVIANE SILVA DO NASCIMENTO
MARIA JELANDE MAGALLY FERREIRA
MARIA JOANILDA DA CUNHA SILVA
MICHELANE RAMOS DA SILVA CRUZ

030833031651
021376631686
016091471678
015332921660

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 102
EUDES CESAR OLIVEIRA DA SILVA
SAMARA KELLY EVANGELISTA DANTAS BORGES
CYNTHIA KANDICI DE MENESES GONCALVES
MARIA LUCIMÁRIA DA CUNHA

027211511678
025081461627
025061541627
027210071635

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Local de Votação: 1090 - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENANCIO FILHO
Seçao: 55
MARIA DELUANA DA CUNHA
ANTONIO IVANALDO CUNHA
ANA CRISTINA DE CASTRO DANTAS DA CUNHA
JOANA DARC FERREIRA

030832791694
018076201635
016770911694
016030031660

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 69
MARIA DO ROSARIO DA CUNHA SILVA
BARBARA KETELY DA CUNHA SILVA
RAVANA DO CARMO LEOCADIO
SHIRLEY SANTANA DE SOUZA

029855361651
032545291600
032546091627
032185311660

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Local de Votação: 1015 - GINASIO MONSENHOR WALFREDO GURGEL
Seçao: 1
DEBORA GLEYSSA LIMA DOS SANTOS
JOMAR DA SILVA
TALITA FERNANDES DE SOUSA
VENILSON DOS SANTOS FERNANDES

030833641678
027212311694
021375861600
011916331686

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 2
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EMANUELLA DE MOURA BEZERRA
LAERCIO SOARES DE ARAUJO FILHO
EUZAMAR BORJA CARLOS
VALTER DE MELO SILVA
Seçao: 3
DANIEL BRUNO DANTAS
FRANCISCO CANINDE PEREIRA DA SILVA
GLAYCIANNE OLEGARIO DE MELO
IVANEIDE DA ROCHA CUSTODIO
Seçao: 4
MARIA BORGES NETA
CICERA
MARIA
PAULINO
DOS
SANTOS
OLEGARIO
TEREZA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS
INGRID CRISTIANA SILVESTRE DA SILVA
DIONIZIO

015338101600
011918721619
009358311651
031240731694
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PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

025668061643 PRESIDENTE DE MRV
025295391600 1º MESÁRIO - MRV
031660531635 2º MESÁRIO - MRV
009362231619 1º SECRETÁRIO - MRV

009366841694
013620721600

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV

013617491643
030935661600

2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 5
FRANCISCO MAGNO ARAUJO DA SILVA
ANA KARINA DE MOURA BARBOSA
MANOEL PEDRO DA CUNHA NETO
ALENBERG AQUINO DA SILVA

024742971600
020195041643
032545301643
027210601600

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 6
JUSTINIANO BARBOZA NETO
ALANA CRISTINA BARRETO FERREIRA
JOZIMARA SANTOS DE LIMA
LINDONAR MALAQUIAS DA CUNHA

027209561635
025407171619
027212991686
025397671627

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 43
FABIA CRISTINA DA SILVA SOUZA
SAMARA GAMA BARBOSA
ADRIANA MAIA DE OLIVEIRA TRINDADE
EDSON ALMEIDA DE MELO

013545301627
025656621678
012082691643
011628561619

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 70
DALVANIRA MORAIS DE LEMOS
PAULO EDUARDO DA SILVA TOMAZ
MARIA DE LOURDES PEREIRA BEZERRA
ROSILENE HILARIO DE MELO

009357431627
031240051643
023552741635
029239821660

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Seçao: 73
FRANCISCO ROBERTO BEZERRA DE FARIAS
ANDRESA BEATRIZ ROCHA PEREIRA
WERTON FERREIRA DE SOUZA
MERCIO BEZERRA DA SILVA

011918361651
032547261694
024561481678
019962421686

PRESIDENTE DE MRV
1º MESÁRIO - MRV
2º MESÁRIO - MRV
1º SECRETÁRIO - MRV

Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados - da livre apreciação do Juiz - somente
poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização
do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação
eleitoral.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à
047ª Zona Eleitoral PENDÊNCIAS/RN, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não
havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as
Mesas no dia e lugares designados, às 7 (sete) horas.
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O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 047ª Zona Eleitoral/RN.
Eu ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO Juiz(Juíza) da 047ª Zona Eleitoral, assino.
PENDÊNCIAS, 6 de novembro de 2019
Dr(a) ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
Juiz(Juíza) da 047ª Zona Eleitoral
NOMEAÇÃO FUNÇÕES ESPECIAIS - ELEIÇÕES ALTO DO RODRIGUES
EDITAL Nº 076/2019
ELEIÇÕES SUPLEM. RN DEZEMBRO 2019
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO, Juiz(Juíza) da 047ª Zona
Eleitoral, PENDÊNCIAS/RN , por força da Lei nº 9.504/97.
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores,
Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, foram nomeados abaixo
relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES
SUPLEM. RN DEZEMBRO 2019.
DAMIAO XAVIER LEONEZ
015328041600 ESCRUTINADOR
LAZARONE DA ROCHA NASCIMENTO
027211951694 ESCRUTINADOR
VALDEANGELO DO NASCIMENTO FELIX
030450611660 ESCRUTINADOR
ANA ISADORA MARTINS ASSUNÇÃO
030834081627 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MOREIRA, situado à RUA PENDÊNCIAS, S/N
ANTONIA
RODRIGUES
MAIA
NETA
DO 025261741660 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
NASCIMENTO
Local de Trabalho: ESCOLA ESTADUAL PROF ODILON GARCIA, situado à SITIO ESTREITO
BRUNA RAFAELA FERNANDES SANTOS
030391461660 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: GINASIO MONSENHOR WALFREDO GURGEL, situado à RUA ALVARO RODRIGUES, 309
EMMILY BEZERRA GOMES
030551871600 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: GINASIO MONSENHOR WALFREDO GURGEL, situado à RUA ALVARO RODRIGUES, 309
FRANCISCA SAMARA DA CUNHA SILVA
031657961660 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENANCIO FILHO, situado à FAZENDA BARROCAS
FRANCISCO JALISON LOPES SILVA
031659211678 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL JOSE PINHEIRO BARACHO, situado à FAZENDA LISTRADA
JANIELLY FERREIRA DA CUNHA
032545341678 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENANCIO FILHO, situado à FAZENDA BARROCAS
JAYNE BEATRIZ DA SILVA VIRGINIO
030833971635 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: GINASIO MONSENHOR WALFREDO GURGEL, situado à RUA ALVARO RODRIGUES, 309
JOSE CANDIDO DA CUNHA NETO
024522581694 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA ESTADUAL PROF. LUIZ CARLOS, situado à RUA ALVARO RODRIGUES, 309
JOSE DAS MERCES SOUSA FILHO
029854901635 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL FELIX ANTONIO DE SOUZA, situado à SITIO SAO JOSE
MATHEUS CORDEIRO MOTTA
133281380582 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA MELO, situado à RUA OURO NEGRO, 03
RICHELE DE SOUSA LIMA
023863981660 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, situado à SITIO PONCIANA
ROSEWELLY RHAYANE DE SOUZA AVELINO
033193631600 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: GINASIO MONSENHOR WALFREDO GURGEL, situado à RUA ALVARO RODRIGUES, 309
WESLLEY PEREIRA DE SOUZA
033196791660 ADMINISTRADOR DE PRÉDIO
Local de Trabalho: ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO MARTINS, situado à SITIO TABATINGA
FRANCISCA ILZA VIEIRA
009427461651 MEMBRO DE JUNTA ELEITORAL
LUCIA DE FATIMA CHAVES REGO
007424421660 MEMBRO DE JUNTA ELEITORAL
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados - da livre apreciação do Juiz - somente poderão
ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o nomeado que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do
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pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação
eleitoral.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 047ª
Zona Eleitoral PENDÊNCIAS/RN, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo,
em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando os nomeados intimados a comparecerem no dia,hora e
lugares designados.
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 047ª Zona Eleitoral/RN.
Eu ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO Juiz(Juíza) da 047ª Zona Eleitoral, assino.
PENDÊNCIAS, 6 de novembro de 2019
Dr(a) ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
Juiz(Juíza) da 047ª Zona Eleitoral
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 085/2019 - 47ª ZE
O Sr. Luís Cláudio Bezerra Rodrigues, Chefe de Cartório Eleitoral da 47ª Zona, Circunscrição do Rio Grande do
Norte, por nomeação legal, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Arthur Bernardo Maia do Nascimento, na forma
da lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que tramita perante esta zona
eleitoral a Prestação de Contas nº 72-15.2019.6.20.0047, em que figuram como interessados o Podemos de Alto
do Rodrigues/RN, Márcio Amorim Salvino e Marcos Amorim Salvino, referente ao exercício financeiro de 2018.
Diante da impossibilidade de a estes intimar pessoalmente, porquanto residentes e domiciliados em locais
incertos e não sabidos, promove a sua INTIMAÇÃO da Sentença prolatada às fls. 10/11, que faz parte integrante
do presente. Da sentença poderá ser interposto o recurso cabível, no prazo de 03 (três) dias contados a partir
dos 15 (quinze) dias da publicação do presente, findo o qual a decisão transitará em julgado.
Para conhecimento de todos e do referido réu, 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 seis 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

50ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

PROCESSO Nº 3-08.2018.6.20.0019 - Classe 4 - Protocolo: 1.058/2018
ESPÉCIE: AÇÃO PENAL ELEITORAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - MPE
RÉU(S): FRANCISCO GILSON DE MOURA
ADVOGADO(S): JOÃO HENRIQUE MEDEIROS DO NASCIMENTO - OAB/RN 13423, EDUARDO
ANTÔNIO DANTAS NOBRE – OAB/RN 1476 E OUTROS
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Exma. Sra. ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA, Juíza Eleitoral da 50ª Zona, do Estado do Rio
Grande do Norte, na forma da Lei, INTIMO o réu, FRANCISCO GILSON DE MOURA, por meio de seus
advogados constituídos, para apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, conforme despacho
proferido em audiência.
Parnamirim, 6 de novembro de 2019.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DA LUZ
Chefe de Cartório da 50ª Zona Eleitoral

ATOS ADMINISTRATIVOS

E D I T A L N.º 089/2019
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A JUÍZA DA 50ª ZONA ELEITORAL, PARNAMIRIM, CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, DRA. ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA, no uso das suas atribuições legais etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial aos senhores
representantes dos partidos políticos e alistandos/eleitores, que se encontra à disposição dos interessados a
Listagem dos Eleitores que requereram alistamento eleitoral/transferência/revisão/segunda via e tiveram seus
requerimentos DEFERIDOS, nesta 50ª Zona Eleitoral – Parnamirim/RN, no período de 15 a 31 de outubro de
2019, para, querendo, recorrerem o partido político, no prazo de 10 (dez) dias, quanto às inscrições
(alistamentos) e transferências deferidas e o alistando/eleitor, no caso de indeferimento, no prazo de 5 (cinco)
dias, ambos contados da publicação do presente Edital, tudo nos termos dos arts. 17, caput e § 1º, 18, §§ 4º e
5º, todos da Res.-TSE n.º 21.538/2003 c/c art. 2º do Provimento n.º 02/2005-CRERN, de 1º de março de 2005.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral expedir o
presente Edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça eletrônico – DJe.
Dado e passado nesta cidade de Parnamirim/RN, em 04/11/2019. Eu, _______________ Gisele Eloá Lopes
Bernardino, Servidora Requisitada à 50ª Zona Eleitoral, digitei o presente Edital, o qual segue assinado pela MM.
Juíza Eleitoral.
Parnamirim, 04 de novembro de 2019.
ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

53ª ZONA ELEITORAL
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL Nº 048/2019
De ordem do Exmo. Doutor Michel Mascarenhas Silva, Juiz Eleitoral nesta 53ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais e conforme determinam a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral Brasileiro) e o
§ 1º do art. 17, e § 5º do art. 18 da Resolução nº 21.538/2003, torno público, a quem possa interessar, que se
encontra disponível para consulta, no Cartório Eleitoral os requerimentos de INSCRIÇÃO, TRANSFERÊNCIA,
REVISÃO e 2ª VIA dos eleitores que se encontram no RELATÓRIO DE TÍTULOS IMPRESSOS PARA
AFIXAÇÃO, com data de Processamento de 16/10/2019 a 31/10/2019.
E, para que ninguém venha alegar ignorância, mandou expedir o presente, que vai afixado no local de costume,
podendo qualquer partido político impugnar os pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via, no prazo
de 10 (dez) dias, a partir de sua publicação.
Dado e passado ao(s) 05 (cinco) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove (2019). Eu,_____
Handrick Dutra de Mello Nunes - Chefe de Cartório digitei, conferi e assinei o presente edital.
Handrick Dutra de Mello Nunes
Chefe de Cartório da 53ª ZE/RN

67ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇAS
Procedimento: Inquérito nº 9767/2014
Indiciado: JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
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Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 10157/2014
Indiciado: MARIA DOS PRAZERES VITALINO VIVEIRO
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoralem
desfavor do eleitor MARIA DOS PRAZERES VITALINO VIVEIRO.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara

Procedimento: Inquérito nº 10173/2014
Indiciado: CARLOS ANTÔNIO LOURENÇO DOS SANTOS
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor CARLOS ANTÔNIO LOURENÇO DOS SANTOS.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 10174/2014
Indiciado: JOSÉ FRANCISCO BARRETO
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor JOSÉ FRANCISCO BARRETO.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
____________________________________________________________________________________________________________________
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 209

Natal, quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Página 44

Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 10136/2014
Indiciado: TARCIO ARAUJO DOS SANTOS
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor TARCIO ARAUJO DOS SANTOS.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 10140/2014
Indiciado:JOSÉ SILVA DE ANDRADE
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor JOSÉ SILVA DE ANDRADE.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona

Procedimento: Inquérito nº 10185/2014
Indiciado: RAQUEL BARBOSA DE LIMA
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor RAQUEL BARBOSA DE LIMA.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
____________________________________________________________________________________________________________________
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 209

Natal, quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Página 45

É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº10169/2014
Indiciado: LERCIA MARILEIA GOMES PINTO
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor LERCIA MARILEIA GOMES PINTO.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10170/2014
Indiciado: NARCISIO BARBOSA RODRIGUES
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor NARCISIO BARBOSA RODRIGUES.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10199/2014
Indiciado: JOSÉ DINART LIMA DE JESUS FILHO
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor JOSÉ DINART LIMA DE JESUS FILHO.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
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O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade a e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10155/2014
Indiciado: VANESSA DOS SANTOS
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor VANESSA DOS SANTOS.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade a e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10159/2014
Indiciado: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTINO
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor FRANCISCO DE ASSIS FAUSTINO.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10138/2014
Indiciado: ROSALIA TODOSIO DA SILVA
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor ROSALIA TODOSIO DA SILVA.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
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O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10135/2014
Indiciado: SIDNEY EUGENIO DA SILVA
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor SIDNEY EUGENIO DA SILVA.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10184/2014
Indiciado: FRANCISCO ESTEVAN NETO
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor FRANCISCO ESTEVAN NETO.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 9631/2014
Indiciado: ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
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O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10168/2014
Indiciado: MARIA GORETTI DA SILVA LUCENA
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor MARIA GORETTI DA SILVA LUCENA.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 9607/2014
Indiciado: MARIÂNGELA TOMAZ DA SILVA
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor MARIÂNGELA TOMAZ DA SILVA.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 9630/2014
Indiciado: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
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O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10156/2014
Indiciado: JOÃO SOARES DA COSTA
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor JOÃO SOARES DA COSTA.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10139/2014
Indiciado: EVANDRO ANDRADE DA SILVA LEITÃO
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor EVANDRO ANDRADE DA SILVA LEITÃO.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
Procedimento: Inquérito nº 10147/2014
Indiciado: JOSÉ FRANCISCO DE VIVEIROS
Autor: Ministério Público Eleitoral
SENTENÇA
Trata-se de Inquérito Policial que apura a suposta prática de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral em
desfavor do eleitor JOSÉ FRANCISCO DE VIVEIROS.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção da punibilidade diante da ocorrência da
prescrição.
É o relatório. Decido.
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Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2019, Número 209

Natal, quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Página 50

O crime objeto de apuração possui pena máxima de 05(cinco) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em
12(doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.
Assim, no caso dos autos, considerando que não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional(art.
117, CP), a prescrição operou-se, para o suposto cometimento do crime.
Pelo exposto, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, na forma do art. 107, IV, do
Código Penal, extingo a punibilidade e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Nísia Floresta, 6 de novembro de 2019.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral da 67ª Zona
DEMAIS MATÉRIAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL SUPERIOR
Raciocínio-Lógico- Matemático:
Números inteiros e racionais: operação (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação); Expressões numéricas; Múltiplos e divisores de números naturais;
Frações; Razão e proporção: Regra de Três; Porcentagem; Sistemas de medidas;
Resolução lógica de situações problema.
CURSO: ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO PÚBLICA
Gestão De Pessoas: Subsistemas, Cultura organizacional, Gestão da mudança e Gestão
por Competências; Estrutura Organizacional; Administração estratégica: Gestão
estratégica (BSC) e gerenciamento de indicadores de desempenho; Administração de
materiais; Gestão de projetos e gestão de processos; Organização, sistemas e
métodos. Noções de Finanças Públicas: Fases da despesa: empenho, liquidação e
pagamento. Restos a pagar; Noções básicas: Direito Administrativo: Compras e
contratações no serviço público (Lei 8.666/93); - Noções de Informática: 14.1. Noções
básicas de Windows XP; 14.2. Conceitos de internet e intranet, principais navegadores,
busca e pesquisa na web; 14.3. Processador de texto Microsoft Word; 14.4. Planilha
eletrônica Microsoft Excel.
CURSO: ECONOMIA/ESTATÍSTICA/ INFORMÁTICA/ MATEMÁTICA – ESPECIFICIDADE EM
ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS
Gestão Estratégica (BSC) e gerenciamento de indicadores de desempenho;
Apresentação de dados estatísticos: Tipos de tabelas, Tipos de frequência, Elaboração
e interpretação dos principais tipos de gráficos; Medidas de tendência central: Média
aritmética, Mediana, Moda, Média ponderada; Medidas de dispersão: Amplitude total,
Desvio médio, Desvio padrão e variância; Conhecimentos Intermediários de Excel:
Função SOMA, Função SE, Função MÉDIA, Função HIPERLINK, Função SOMASE, Função
CONTNÚM, Função MÁXIMO, Função DESVPAD, Classificar e Filtrar, Elaboração de
gráficos e minigráficos.
CURSO: ARQUITETURA
Programas, metodologia e desenvolvimento de projetos de arquitetura: pesquisa,
elaboração de programas, estudos preliminares, anteprojetos, projetos executivos e
detalhamentos.
Noções
de
projetos
de
instalações
prediais:
instalações
hidrossanitárias, elétricas, especiais. Acessibilidade ao meio físico e adequação das
edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente: normas técnicas e legislação.
Computação gráfica aplicada à Arquitetura: aplicação de programas para projeto de
arquitetura. Noções de AUTOCAD.
CURSO: BIBLIOTECONOMIA
Biblioteconomia, Documento e Ciência da Informação: Conceituação;
Representação descritiva do documento: Princípios da catalogação. AACR2;
Representação temática do documento: Princípios da classificação;
Classificação Decimal de Dewey (CDD);
Desenvolvimento de coleções: Políticas de seleção, aquisição e descarte;
Serviço de referência: Conceitos e técnicas. Atendimento ao
usuário.Disseminação seletiva da informação (DSI);
Fontes de informação jurídica: pesquisa em Direito;
Redes e sistemas de informação: Conceitos e características. Rede de
Bibliotecas da Justiça Eleitoral (REJE);
Automoção: Sistema Aleph;
Normalização: Conceitos e funções;
Gestão de Unidades de Informação: Planejamento, Organização e
Administração;
Bibliotecário: Legislação e Órgão de Classe. Ética profissional.
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL – HABILITAÇÃO EM JORNALISMO – ÊNFASE EM
ASSESSORIA

Fundamentos da comunicação; Linguagem jornalística e estrutura da notícia; Assessoria
de Comunicação (conceito e estrutura); Assessoria de Imprensa (conceito e função);
Redação jornalística; Produtos e Serviços; Conhecimento em linguagem fotográfica;
Conhecimento de programas de arquivo; Tratamento de imagens; Noções de Direito:
Constituição Federal de 1988: Dos direitos políticos (Artigos 14 a 16). Dos Tribunais e
Juízes Eleitorais (Artigos 118 e 121).
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CONTABILIDADE GERAL: Princípios Fundamentais de Contabilidade (aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade – Resolução CFC nº 750/1993, atualizada pela
Resolução nº 1282/2010
Patrimônio – componentes patrimoniais: ativo, passivo e situação líquida (ou patrimônio
líquido)
Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais; Conta: conceito. Débito, crédito e
saldo.
ESCRITURAÇÃO DE OPERAÇÕES TÍPICAS: Livros de escrituração: obrigatoriedade,
funções, formas de escrituração. Erros de escrituração e suas correções. Balancete de
verificação; Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; Classificação das
contas; Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração
de acordo com a Lei nº 6.404/1976; Apuração da receita líquida; Apuração do lucro
bruto e do lucro líquido.
CONTABILIDADE PÚBLICA: Noções de orçamento público: conceito, classificação no
Brasil, princípios, tipos de orçamento, ciclo orçamentário, orçamento por programas,
créditos adicionais. Noções de receita pública e despesa pública; Novo Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público: Aspectos Gerais do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público; Composição do Patrimônio Público; Provisões em geral; Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (nbct 16.1 a 16.11). Auditoria: Noções de
Auditoria no setor público federal; Técnicas e procedimentos de auditoria: planejamento
dos trabalhos; Programas de auditoria, papéis de trabalho, testes de auditoria,
amostragem
CURSO: DIREITO
DIREITO ELEITORAL: Conceito, objeto e princípios; Elegibilidade e inelegibilidade (art.
14 da CF); Justiça Eleitoral: estrutura, composição e competência; Alistamento Eleitoral;
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97 com alterações): Disposições Gerais (Art. 1º a 5º), Das
Coligações (Art. 6º), Propaganda Eleitoral (Art. 36 a 57-I), Condutas vedadas aos
Agentes Públicos em campanhas eleitorais (Art. 73 a 78). Lei dos Partidos Políticos (Lei
nº 9.096/95 com alterações): Disposições Preliminares (Art. 1º a 7º), Filiação Partidária
(Art. 16 a 22), Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias (Art. 23 a 26), Propaganda
Partidária (Art. 45 a 49). Ações e recursos eleitorais
DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios Administrativos; Dos contratos administrativos:
noções gerais, formalização, execução e espécies; Compras e contratações no serviço
público (Lei 8.666/93) e Pregão (Lei 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005); Cargos
públicos: provimento, vacância e acumulação. Direitos e deveres dos servidores
públicos. Proibições. Responsabilidade.
DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação; Interpretação das
normas constitucionais;Princípios fundamentais (Art. 1 a 4); Direitos e garantias
fundamentais: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5), Da nacionalidade
(art. 12 e 13), Dos direitos políticos (art. 14 a 16), Dos partidos políticos (art. 17). Da
organização do Estado (Arts. 18 ao 43); Da organização dos poderes: Dos Tribunais e
Juízes Eleitorais (Art. 118 a 121).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição e Ação (Arts. 1 ao 6); Partes e Procuradores (Arts.
7 ao 80); Atos Processuais (Arts. 154 ao 261); Da formação, da suspensão e da extinção
do processo (Arts. 262 a 269).
CURSO: ENGENHARIA CIVIL
Planejamento, controle e orçamento de obras; Execução de obras; Topografia e
terraplenagem; locação de obras; instalações provisórias; Fundações; Escoramentos;
Estrutura de Concreto; Argamassas; Alvenarias; Instalações Prediais; Especificações de
serviços e materiais; Elaboração de orçamentos de projetos. Acompanhamento e
fiscalização de obras e serviços; Noções de AUTOCAD. Noções de MS-Escel. Desenho de
arquitetura: formatos, escalas, símbolos e convenções. Instalações prediais elétricas,

hidráulicas e especiais. Alvenarias, coberturas,
esquadrias, ferragens; impermeabilização.

revestimentos,

acabamentos,

CURSO: HISTÓRIA
A História e suas fontes; Documentos históricos: Conceituações; O historiador enquanto
pesquisador; O movimento feminino pelo sufrágio (principalmente no RN); A Revolução
de 1930 e a criação da Justiça Eleitoral no Brasil (aspectos gerais e foco no Rio Grande
do Norte); A Constituição de 1934; O Estado Novo e a Justiça Eleitoral; Fim do Estado
Novo e o retorno da Justiça Eleitoral: Aspectos Gerais; A redemocratização do Brasil e a
Constituição de 1988; A modernização da Justiça Eleitoral no Brasil: O voto eletrônico; A
organização da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte a partir de 1945 (Aspectos
Gerais); Historia política do Rio Grande do Norte de1930 a1964; Noções de Informática:
Noções básicas de Windows XP; Conceitos de internet e intranet, principais
navegadores, busca e pesquisa na web; Processador de texto Microsoft Word; Planilha
eletrônica Microsoft Excel; 14.5 Uso do Plone; Arquivologia - conceitos, princípios
arquivísticos, teoria das três idades e caracterização dos documentos quanto ao gênero,
tipo, espécie e natureza dos assuntos.
CURSO: INFORMÁTICA – ESPECIFICIDADE EM BANCO DE DADOS
Gerenciamento de Dados; Elaboração de rotinas e consultas SQL em Banco de Dados;
Gerenciamento de Servidores de Aplicação.
CURSO: INFORMÁTICA – ESPECIFICIDADE EM INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS WEB
Sistema Operacional Linux; Conceitos de servidores de Aplicação; Servidor Web
Apache Tomcat; Servidor Proxy NGINX.
CURSO: INFORMÁTICA – ESPECIFICIDADE EM REDES
Noções dos seguintes tópicos: Sistemas operacionais – Windows e Linux (comandos
básicos); Componentes básicos de um computador; Redes de Computadores; Meios de
transmissão; Topologias de redes de computadores; Arquitetura e protocolos de redes
de comunicação; Modelo de referência OSI; Tecnologias de redes locais Ethernet/Fast,
Ethernet/Gibabit, Ethernet; Cabeamento estruturado; Fibras óticas; Redes sem fio
(wireless): Fundamentos e padrões; Elementos de interconexão de redes de
computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches e roteadores);
Aplicação de voz sobre redes (VOIP); Arquitetura TCP/IP: Protocolos de camadas de
aplicação, transporte e rede (DHCP, DNS, SMTP, POP, IMAP, FTP, TELNET, HTTP); SSH
(Secure Shell) e VPNs; RDP e VNC; Endereçamento IP; Segurança de redes de
computadores. Segurança física e lógica. Métodos de autenticação (senhas, tokens,
certificados e biometria); Cópias de segurança (backup): tipos, ciclos e principais
dispositivos e meios de armazenamento; Combate a vírus de computador; Conceito de
DMZ. Conceito de filtragem de pacotes e firewall; Active Directory.
CURSO: DESIGN GRÁFICO
Conhecimentos intermediários de Editoração Eletrônica (inDesign): Diagramação de
publicações e impressos de divulgação; Criação de sumários de publicações; Criação
de índices de publicações; Preparação de arte-final de impressos.
Conhecimentos intermediários de Tratamento de Imagens (PhotoShop): Molduras;
Camadas; Ferramentas de seleção; Ferramentas de pintura; Compressão de imagens
para web.
Conhecimentos intermediários de Edição de produtos audiovisuais (RealPlayer e/ou
Outros Softwares similares de livre utilização): Criar imagens; Corrigir imagens;
Realizar operações básicas com objetos; Criar layers; Agrupar e desagrupar layers;
Usar ferramentas básicas; Mesclar camadas no PhotoShop; Usar filtros.
CURSO: PEDAGOGIA
Gestão da educação para adultos; Supervisão de ensino; Coordenação pedagógica;
Tecnologia Educacional: conhecimentos em ambiente de aprendizagem virtual; saberes
docentes para o ensino à distância; Planejamento de ensino: seleção de conteúdos;
Elaboração de ementas; técnicas de avaliação de aprendizagem; Didática: Técnicas de
Ensino, planejamento, metodologia de ensino e avaliação.
CURSO: PUBLICIDADE

Fundamentos da comunicação; Linguagem PUBLICITÁRIA e estrutura das peças;
Conceito e estrutura das campanhas publicitárias; Redação publicitária; Produtos e
Serviços; Conhecimento em criação de logomarcas, ícones e ilustrações;
Conhecimento de programas de arquivo; Tratamento de imagens; Noções de Direito:
Constituição Federal de 1988: Dos direitos políticos (Artigos 14 a 16). Dos Tribunais e
Juízes Eleitorais (Artigos 118 e 121).
CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL
Monitoramento e fiscalização do meio ambiente. Organização e coordenação de
equipes multidisciplinares de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);
Elaboração de planos de acompanhamento e monitoramento de impactos ambientais;
Implementação de sistema de gestão ambiental em todos os setores de empresas
públicas; Aplicação dos princípios do direito e da legislação ambiental; Organização e
coordenação de campanhas, cursos e treinamentos nas áreas de educação ambiental,
poluição ambiental e saúde ambiental; Realização de diagnóstico ambiental;
CURSO: INFORMÁTICA – ESPECIFICIDADE EM WEBDESIGN
Usabilidade; Acessibilidade; Linguagem de marcação de hipertexto – HTML; Linguagem
de folha de estilos – CSS; Tableless; Prototipagem; Tratamento de editor de imagens –
Photoshop ou Gimp
CURSO: INFORMÁTICA – ESPECIFICIDADE PROGRAMAÇÃO
Análise e desenvolvimento de sistemas Web em Java com o auxílio de
diversas tecnologias relacionadas, tais como: Primefaces, Rewrite, JSF, Spring,
Springboot,
Hibernate, JPA, Sql, Maven, Subversion, GIT e Docker.
CURSO: INFORMÁTICA – ESPECIFICIDADE DESIGN E DOCUMENTAÇÃO
Criação, correção, atualização e melhoria da identidade visual (interface, logotipos,
componentes, helps, etc.) e as documentações técnicas (manuais, modelos UML, telas
de
prototipagem, casos de testes, etc.) dos sistemas coorporativos Web desenvolvidos em
linguagem Java, utilizando diversas tecnologias/ferramentas relacionadas, tais como:
Primefaces, CSS, JSF, Pencil, Astah UML, Springboot, Maven, GIT e Docker.

NÍVEL PROFISSIONALIZANTE
ÁREA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Introdução aos componentes dos computadores; Principais partes integrantes do
computador; articionamento e Formatação; Instalação e configuração do Windows;
Arquitetura de placas mãe: chipsets, barramentos, memórias, portas, cmos; Montagem
de microcomputadores; Padrões AT, ATX, BTX e derivados; Cuidados no manuseio e
utilização de peças e equipamentos de microinformática; Programas de diagnóstico;
Componentes físicos dos microcomputadores: gabinete, mouse, teclado, placas mãe,
microprocessadores, memórias, bios, chipsets, barramentos, interfaces, dispositivos
de armazenamento.
ÁREA: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Ética e Legislação Profissional; Anatomia e fisiologia da cavidade bucal; Principais
doenças na cavidade bucal: cárie, doença periodontal, má-oclusão e lesões da
mucosa; Epidemiologia aplicada em saúde bucal; Promoção da súde e prevenção das
principais doenças da cavidade bucal; Educação para saúde: conceitos e técnicas;
Normas de Biossegurança e controle de infecção na prática odontológica; Riscos
Ocupacionais e Odontologia; Noções de Dentística; Noções de Periodontia; Materiais,
equipamentos e instrumentais de uso odontológico; Ergonomia; Processo de Trabalho
em saúde bucal – trabalho em equipe; Radiologia odontológica: princípios, técnicas de
tomadas radiográficas e processamento radiográfico.
LÍNGUA PORTUGUESA – TODAS AS ÁREAS

Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego,
formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do
verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de
crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e
incorretas). Intelecção de texto. Redação Oficial.

ANEXO II CRONOGRAMA.
As datas previstas no cronograma poderão sofrer alterações por decisão do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
FASES

DATAS

Publicação do Edital

07.11.2019

Recurso do Edital

08.11.2019

Análise dos recursos

11 .11.2019

Edital Oficial

12.11.2019

Período de Inscrição

13 a 20.11.2019

Prova (horário vespertino)

24.11.2019

Divulgação Gabarito

26.11.2019

Recurso do Gabarito

27.11.2019

Gabarito Oficial

29.11.2019

Publicação do Edital de Classificação

03.12.2019

Recurso ao Edital

05.12.2019

Análise dos recursos

06 a 10.12.2019

Edital Oficial

12.12.2019

Entrega de documentação para assinatura e marcação de exames admissionais 07 e 08.01.2020
Recebimento do ASO e documentação assinada

14 e 15.01.2020

Início do Estágio

20.01.2020

